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ெவளியீட்� அ�சரைண:

Komalimedai.blogspot.com
 

ெதாடர்�க்�: Arapress@protonmail.com
 

அட்ைட வ�வைமப்பில் உதவி: Canva.com
 

அட்ைடப்படம்: Pixabay.com
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இந்�ைல ப�க்கலாம், பகிரலாம். ஆனால்
இதன் உள்ளடக்கத்ைத மாற்றேவா, வணிகரீதியில்
பயன்ப�த்தேவா �டா�.
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இனிய உற�க�க்�, வணக்கம்.
 



உடலில் ஏேத�ம் ஒ� பாகத்தில் அ�பட்டால்,   உடேன நாம் காயத்திற்�
கரிசனமாக கட்�ப்ேபாட்� �ணப்ப�த்�கிேறாம். ஆனால் ச�கத்தில்
நைடெப�ம் பல்ேவ� நிகழ்�களால் பாதிக்கப்ப�ம் மனத்ைத
கண்�ெகாள்ளாமல் வி�கிேறாம். அடக்கி ைவக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகள்
தி�ெரன ெவளிப்ப�ம்ேபா� மட்�ேம, ஒ�வரின் உளவியல் பிரச்ைனகைளப்
பற்றி அறிகிேறாம். ஆனா�ம் அவ�க்கான சிகிச்ைச பற்றி   ��ைமயாக
ெதரியாமல் �ன்பப்ப�கிேறாம்.
 

 நமக்� உறவினேரா, நண்பேரா அவர்களின் நடவ�க்ைக, ெசயல்பா�கைளக்
கவனித்தால்தான் அவர்கள் மன அ�த்தம் சார்ந்த பிரச்ைனயில்
இ�க்கிறார்களா, இல்ைலயா என்� அறிய ���ம். அதற்�ப்பிற�,

அவர்க�க்கான சிகிச்ைச பற்றிய தகவல்கைள தர ���ம். இந்த
எண்ணேம இந்த �ைல எ�த காரணம். இந்த �லில் உளவியல்
�ைறபா�கள், அதற்கான சிகிச்ைசகள், �ைறபா�க�க்கான ேவதியியல்
ம�ந்�கள் ஆகியவற்ைற �றிப்பிட்�ள்ேளாம். இம்ம�ந்�கைள உளவியல்
ம�த்�வரின் பரிந்�ைரப்ப� உண்ப� அவசியம். உளவியல் �ைறபா�கள்
பற்றி ஏராளமான ஆங்கில �ல்கள் உள்ளன. தமிழில் எளிைமயாக அப்ப� ஒ�
�ல் ேதைவ என்பதால் இந்ந �ல் எ�தப்பட்�ள்ள�. �றிப்பிட்ட ஆங்கிலப்
ெபயர்களின் �ழப்பத்ைத தவிர்க்க அதைன அப்ப�ேய தமிழில்
எ�தி�ள்ேளாம்.
 

�ைல எ�த ஊக்�வித்த ேதாழர் பாலபாரதி, இரா.��கானந்தம்,
ேக.என்.சிவராமன் ஆகிேயா�க்� எங்கள் �� சார்பாக அன்�ம் நன்றி�ம்.
 �ல்கைள வாசிக்க ஊக்�விக்�ம் கணியம் சீனிவாசன் அவர்க�க்�ம்,
ஏராளமான தமிழ் �ல்கைள ெவளியிட்� வ�ம் ஃப்ரீதமிழ் இ�க்ஸ்
��வின�க்�ம் என்�ைடய நன்றி�ம் ேநச�ம். ேவெறன்ன? மகிழ்ச்சியாக
வாசி�ங்கள். தங்கள் க�த்�கைள மின்னஞ்சலில் அ�ப்�ங்கள்.
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உளவியல் ஆய்� ேகாட்பா�கள்
 

விழிப்�ணர்வற்ற நிைலயில் மனம் எப்ப� ெசயல்ப�கிற�, மனிதர்களின்
ஆ�ைமகைள, பழக்கவழக்கங்கைள எப்ப� வ�வைமக்கிற� என்பைத



உளவியல் ஆய்� தியரி ��கிற�.

 

மனம் ஒ�வரின் நிைனவில் பாதிப்� ஏற்ப�த்தாதப� அவர�
பழக்கவழக்கங்கங்கைள �ணங்கைள உ�வாக்�கிற�. மனத்தில் ஏற்ப�ம்
பல்ேவ� �ரண்பா�கைள ஒ�வரின் உடல் காட்�க் ெகா�த்�வி�ம்.
அதாவ� அவரின் ெசயல்பா�கள் �லமாக. இைத ஆராய்ந்� ெசான்னவர்
ஆஸ்திரியாைவச் ேசர்ந்த உளவியல் வல்�நர் சிக்மண்ட் ஃபிராய்ட்.
 

இதில் �ன்� பாகங்கள் �க்கியம் என்� அவர் வைரய�த்தார். அைவ, ஐ�,

�ப்பர் ஈேகா, ஈேகா.
 

மனிதர்களின் பிறப்பிலி�ந்� உளவியல் வளர்ச்சி ெதாடங்�கிற�. இ� ஐந்�
நிைலயாக பிரிக்கப்ப�கிற�. இதில் பாலியல் நிைல �க்கியமான அம்சமாக
உள்ள�. பாலியல் வளர்ச்சி�ம் ச�கம் சார்ந்த எதிர்பார்ப்�க�ம் ஒ�
கட்டத்தில் எதிெரதிராக நிற்கின்றன. பாலியல் நிைல என்ப� �ழந்ைதயாக
ஒ�வர் இ�க்�ம்ேபா� அவரின் பிறப்��ப்ைப தடவிக்ெகாண்� மகிழ்வதில்
ெதாடங்�கிற� என்கிறார் பிராய்ட்.
 

ஒ�வரின் பாலியல் சார்ந்த எண்ணங்கள்தான் அவர்களின் ஆ�ைமைய
வளர்க்கிற�, உ�வாக்�கிற� என ஃபிராய்ட் நம்பினார். அதைன தன�
க�த்தாக �ன்ைவத்தார். பின்னாளில் தன� க�த்�க�க்காக
க�ைமயான விமர்சனங்கைள சந்தித்தார். இவர� மாணவர்கேள
அக்க�த்ைத எதிர்த்� அதற்� எதிரான க�த்�கைள �ன்ைவத்தனர்.
ஆனா�ம் உளவியல் சார்ந்த க�த்�களில் �க்கியமான ஆய்�கைள
ஆராய்ந்� ெசான்னவர் என்ற வைகயில் ஃபிராய்ட் �க்கியத்�வம்
ெப�கிறார்.
 

 

 

த�க்�ம் மனநிைல
 

நீங்கள் ��ம் க�த்ைத நண்பர்கள் ஏற்கவில்ைல, உங்கைள
அவமானப்ப�த்�ம் வைகயில் சிலர் நடந்�ெகாள்கிறார்கள் என்றால்
மனதி�ள்ள த�க்�ம் ெசயல்பாட்� நிைல இயக்கத்திற்� வ�கிற�.

இம்�ைறைய ஆழ்நிைல மனம் உ�வாக்�கிற�. இ�ேவ அைனத்�
�ழல்க�ம் சரியாக உள்ளன என்� ெசால்லி உங்கைள
அச்�ழ்நிைலயிலி�ந்� ெவளிேய ெகாண்�வ�கிற�.

 



சிகெரட் �ைகக்�ம் பழக்கம் ெகாண்டவர் திேயட்டரில், ெமாைபலில், ேஹாம்
திேயட்டர் சினிமாவில் �ேகஷ் விளம்பரத்ைதப் பார்க்காமலா இ�ப்பார்?
ஆனால் அவர் அைதப் பார்த்�க்ெகாண்ேட �தல் சிகெரட்ைட
�ைகத்�விட்� அ�த்த சிகெரட்ைட எ�க்க காரணம், அந்த பாதிப்� எனக்�
வரா� என்ற நம்பிக்ைக. ஒ�வைகயில் எனக்� அந்த பிரச்ைன வரா� என்ற
ம�ப்� �ட. ஓேஷா இதைன தாயின் �ைலக்காம்ைப பற்றிக்ெகாள்�ம்
�யற்சி என்கிறார். �ைகப்பழக்கத்ைத ைகவி�வதற்கான பயிற்சிைய�ம் தன்
ஆசிரமத்தில் ெசயல்ப�த்தி ெவற்றி கண்��க்கிறார்.
 

ஐ�
 

இந்தப்ப�தி ஐஸ்க்ரீைமப் பார்த்த�ம் �ழந்ைதகேளா� ெபரியவர்க�ம் சிலர்
தன்ைன�ம் அறியாமல் �ள்ளி �திப்பார்கேள, அந்தள� ஆற்றல் ெகாண்ட�.

சிலவற்�க்� காரணம் ெசால்ல ��யாத அன்ைப�ம், ெவ�ப்ைப�ம்
உ�வாக்�கிற�.

 

�ப்பர் ஈேகா
 

�ல்ஸ் ராமா�ஜம் ப�தி. தன்�ைடய �ழந்ைத என்றா�ம் ெசான்ன ேபச்ைச
ேகட்க�ம் என கண்�ப்பான ெபற்ேறார் சிலர் உண்� அல்லவா? அந்த
பாத்திரத்ைத �ப்பர் ஈேகா ப�தி ெசய்கிற�.

 

ஈேகா
 

ஐ�, �ப்பர் ஈேகா ெசால்�ம் விஷயங்கைள ம�த்� என் வழி தனிவழி என
பயணிக்கிற�.

 

ஆழ்நிைல மனம்
 

இதில் மனிதர்கள் ெவளிேய ெசால்லாத பல்ேவ� ஆைசகள், உணர்�
நிைலகள் இடம்ெபற்�ள்ளன.

 

விழிப்�ணர்� மனம்
 

இதில் ெசயல்பா�கள், அதற்கான உணர்ச்சிகள் என நமக்� ெதரிந்த
நம்ைமப் பற்றிய பிம்பங்கள் இங்ேக இடம்ெபற்�ள்ளன.

 

ெதாடக்கநிைல மனம்
 

இதில் மனிதர்களின் சி�வய� நிைன�கள் ேசகரித்� ைவக்கப்பட்�ள்ளன.



  

கன�க�ம் எதார்த்த�ம்
 

ஆழ்நிைல மனத்தில் ஏற்ப�ம் கன�கள், அைதச்சார்ந்த உணர்ச்சிகள்
நிகழ்கால வாழ்க்ைகேயா� எந்தவித ெபா�த்த�ம் இல்லாதைவ. இைவ
அதேனா� எப்ேபா� இைணய ��யாதைவ. அவற்றின் நிைலக்�
அச்��த்தலானைவ�ம் �ட.
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உளவிய�ம் பழ�ம் �ைற�ம்
 

ஒ�வர் ச�கத்தில் பழ�ம் �ைற சார்ந்� அவரின் உளவியைல ஆராய்ச்சி
ெசய்கின்றனர். இதற்� பிேஹவியர் ைசக்க்காலஜி என்� ெபயர்.
 

உங்க�ைடய நண்பர் இ�க்கிறார். அவைர நீங்கள் எப்ப� நண்பராக
ஏற்றீர்கள் என்� நிைனவி�க்கிறதா? அவரின் பழ�ம் �ைற, க�த்�,

ெவளியில் நடந்�ெகாள்�ம் �ைற ஆகியைவ உங்க�க்� அவரிடம்
பி�த்தி�க்கலாம். ெபா�வாக நம் க�த்�க்� இைசந்தவர்கைளேய நாம்
நண்பர்களாகத் ேதர்ந்ெத�க்கிேறாம். இைத நடத்ைத உளவியல் என
வைரய�க்கலாம்.
 



உலைக ஒ�வர் பார்க்�ம் விதம், அவரின் க�த்� சார்ந்� நடத்ைத உளவியல்
உ�வாகிற�. இதற்கான ேசாதைனகள் தனிேய �றிப்பிட்ட இடத்தில்
நடப்பைவேய. இவற்றில் நடத்ைத உளவியல் சாரந்த பல்ேவ� அறிஞர்களின்
ேகாட்பா�கைள ஆய்வாளர்கள் பயன்ப�த்�கின்றனர். இதில் கிைடக்�ம்
���கைள ைவத்� ஒ�வரின் நடத்ைத உளவியல் தீர்மானிக்கப்ப�கிற�.

 

1913ஆம் ஆண்� ஜான் வாட்சன் என்ற உளவியல் ஆய்வாளர், நடத்ைத
உளவியல் என்ற பதத்ைத உ�வாக்கினார். இதன் ெசயல்பாட்�ல் மனிதர்களின்
பங்�, மனம் பற்றி வைரயைறகைள உ�வாக்கினார். அவற்ைற இன்றள�ம்
ஆய்வாளர்கள் பின்பற்றி வ�கிறார்கள்.

 

இதில் �க்கியமான ேசாதைனைய நீங்கள் அறிந்தி�ப்பீர்கள். நாைய
சாதாரணமாக �றிப்பிட்ட ேநரத்திற்� அைழத்� ேசா� ேபா�வதற்�ம்,
மணிைய ஒலிக்கவிட்� ேசா� ேபா�வதற்�ம் ேவ�பா� உண்�. நாளைடவில்
மணி ஒலிக்�ம்ேபாேத நாயின் வாயில் எச்சில் ஊறி வழியத்ெதாடங்கிவி�ம்.
அச்சமயத்தில் நாம் உண� வழங்காதேபா� நாய் க�ைமயாக �ைரக்கத்
ெதாடங்கிவி�ம். இதைன நாம் பழக்கத்திற்� அ�ைமயா�வ� என
�றிப்பிடலாம்.
�ன்�வைக நடத்ைத வைக �ைறகள் உள்ளன. அவற்றில் ெமத்தடாஜிகல்
பிேஹவியரிசம் �ைறையப் பார்ப்ேபாம். வாட்சன் உ�வாக்கிய உளவியல் �ைற
என்ப� உடல், மனம் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய�. ��க்க அறிவியல்
�ர்வமான கணிப்� �ைறயா�ம்.
 

அம்மாவின் சிரிப்ைபக் கண்� �ழந்ைத பதி�க்� சிரிப்ப�, அம்மாவின்
ேகாபமான �ரல் உயர்த்தைலக் கண்� �ழந்ைத மிரள்வ�, அ�வ�
ஆகியவற்ைற இம்�ைறயில் �றிப்பிடலாம்.
 

ேர�க்கல் பிேஹவியரிசம்
 

இம்�ைறைய 1930ஆம் ஆண்� பி.எஃப். ஸ்கின்னர் என்ற ஆய்வாளர்
உ�வாக்கினார். இம்�ைறயில் ஒ�வர் ஒ� விஷயத்ைத ெசய்யச் ெசால்வ�
அதற்� பதிலீடாக அவ�க்� பரி� வழங்�வைத   �ன்�ரிைமயாக
ெகாண்ட�. பந்ைத உ�ட்�விட்� நாைய எ�த்�வரச்ெசால்லி அதற்�
பரிசாக பிஸ்ெகட்ைட ெகா�ப்பைத இதற்� உதாரணமாக ெசால்லலாம்.
 

ைசக்கலாஜிகல் பிேஹவியரசம்
 

ஆர்தர் டபிள்� ஸ்டாட்ஸ் என்ற உளவியல் வல்�நர் உ�வாக்கிய �ைற.

இதைன நாற்ப� ஆண்�க�க்� ேமலாக ஆய்வாளர்கள் பயன்ப�த்தி



வ�கின்றனர். �ழந்ைதகள் �றிப்பிட்ட வய� நிரம்�ம்ேபா� அறி�த்திறன்
சார்ந்த ேசாதைனகளில் ெவற்றிெப�வைத ஆர்தரின் ஆய்�கள்
ஆதாரத்�டன் நி�வின.

 

�ணநலன் சார்ந்த பரி� மற்�ம் தண்டைன விஷயங்கைள �ரிந்�ெகாள்ள
ஓர் உதாரணத்ைதப் பார்ப்ேபாம்.
 

உங்கள� நாய் உங்கள� கட்டைளைய எதிர்பார்த்� உட்கார்ந்தி�க்கிற�.

அப்ப� உட்கார்ந்தி�க்�ம்ேபா� �றிப்பிட்ட ேநரம் கழித்� அதற்� பரிசாக
எ�ம்�த்�ண்ைட வழங்�கிறீர்கள். இப்ப�ேய சில நாட்கள் ெகா�த்தால்,

அைமதியாக இ�ந்தால் தனக்� உண�ப்ெபா�ள் கிைடக்�ம் என்பைத நாய்
�ரிந்� ெகாண்�வி�ம்.
 

சாைலயில் பார்த்தி�ப்பீர்கள். சில நாய்கள் எஜமானவைர ேவகமாக
இ�த்�த்ெகாண்� ஓ�ம். அதன் உரிைமயாளர்கள் அதன் ேவகத்திற்�
ஓ�ச்ெசன்� ெகாண்��ப்பார்கள். இந்த �ணத்திற்� பரிசாக அதன்
ெதாண்ைடயில் மாற்றி�ள்ள ெபல்ைட ேவகமாக இ�த்�ப்பி�த்தால். உடேன
நாயின் ேவகம் �ைற�ம். நமக்�ம் பிபி எகிறா�. இதற� காரணம், தன�
ெசயல்பாட்�ற்� தண்டைன என நாய் �ரிந்�ெகாள்ள இதைன�ம் சில
நாட்கள் ெசய்யலாம்.
 

நாய் எஜமான�டன் அவரின் ேவகத்திற்� வ�ம் ேபா�, அதன் கயிற்ைற
�ண்� இ�க்கக் �டா�. இ� நாய்க்� எதிர்மைறயான விைளைவ
உ�வாக்�ம். நாயின் க�த்� க�ைமயாக ெநரிக்கப்ப�ம் அபயாம் உள்ள�.

நாய்க்� பி�த்த பிஸ்ெகட்ைட அதற்� ெகா�க்காமல் நீங்கேள சாப்பிட்டால்
நாய் உங்கள் மீ� கால் ைவத்� எனக்�? என்� ேகட்�ம் பாவைன
ெவளிப்ப�ம். இ� நாய்க்� எதிர்மைறயாக �ணத்ைத உ�வாக்�ம்.
ெபா�வாக நாய்க்�   பி�த்த ெபா�ைள அதன் பார்ைவயிலி�ந்�
அகற்றினால் இந்த பாவைனைய நாய் ெசய்�ம்.
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’நான்’ �க்கியம்!
 

உளவியலில் பழக்கத்திற்� அ�ைமயான விஷயங்கைளப் பார்த்ேதாம். இதற்�
நா�ம் அ�ைமதான். 9.30க்� அ�வலகம் ெசன்� வந்த பழக்கத்தில்
ஞாயி� �ட ேலட்டாக எ�ந்தால் மனம் பதற்றமாகத்தாேன இ�க்கிற�.

இ��ம் உளவியல் சார்ந்த தன்ைமதான். இதில் ஹி�மனிசம் என்ற க�த்�
உள்ள�. ஒ�வர் தன்ைன உள்ேளஆழ்ந்� பார்ப்ப�, உலைக எப்ப� பார்க்கிறார்,
உலகம் மீ� என்ன க�த்ைத ைவக்கிறார் என்பைத ஆய்வாளர்கள்
ஆராய்ந்�ள்ளனர்.
 

1950ஆம் ஆண்� மனிதர்களின் பார்ைவ பற்றிய உளவியல் க�த்ைத
உ�வாக்கியவர்கள் இ�வர். கார்ல் ேராஜர்ஸ் மற்�ம் ஆபிரஹாம் மாஸ்ேலா
 

சிலர் நம்ேமா� ெகாஞ்சேநரம் இ�ந்தால் ேதவைல என்றி�க்�ம். சிலர்
எப்ேபாெதல்லாம் கிளம்பி ெசல்கிறார்கேளா அப்ேபாெதல்லாம் நமக்�
மகிழ்ச்சி கிைடக்�ம். இந்த தன்ைமக்� �க்கியக் காரணம், அவர்களின்
ஆ�ைம, பழக்கவழக்கம்,. �ணம்தான். இதைனத்தான் ேமற்ெசான்ன
ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்கினர்.
 

 ஒ�வைர ��ைமயாக எப்ப� ெதரிந்�ெகாள்வ�? அவர் எ�திய ைடரி,
அவர் நம்மிடம் ேபசிய விஷயங்கள், வைலத்தளங்களில் எ�திய �றிப்�,
அவர் பின்ெதாட�ம் தைலவர்கள் என பல்ேவ� விஷயங்கைளப் பற்றி
பின்ெதாடர்ந்�  ஒ�வைரக் கணிக்கலாம்.  இ� �ல்லியமான� என்� �ற
��யா�. ேதாராயமாக அவர் �றிப்பிட்ட வைக மாதிரி என
கண்�பி�த்�விடலாம். இந்த ஆய்ைவ எதிர்ப்பவர்கள் இ� உயிரியல்



ரீதியா�ம், ஹார்ேமான்கள் ரீதியாக�ம், ஆழ்மனம் ரீதியாக�ம் எந்த
ஆய்�கைள�ம் ��வதில்ைல என்கின்றனர். ஆனால் அப்ப�
இ�க்கேவண்�ம் என்ற அவசியமில்ைல.

 

கார்ல் ேராஜர்ஸ் ஒ�வரின் தன்னம்பிக்ைக, �யமதிப்�, �த்திசாலித்தனம்
ஆகியவற்ைற ைவத்� ஒ�வரின் ஆ�ைமையக் கணிக்க ���ம்
என்கிறார். ேமற்ெசான்ன �ன்� விஷயங்களில் த�மா�பவர்கள்
வாழ்க்ைகயில் நிம்மதிையப் ெபற��யா� என்கிறார்.
 

ெஜஸ்டாட் ைசக்காலஜி
 

நம� மனம் பல்ேவ� தகவல்கைளத் ெதா�த்� அதைன படமாக்கி
�ரிந்�ெகாள்கிற�. இதன் �லம்தான் நாம் உலைக பார்க்�ம் விதம்
வைரய�க்கப்பட்� வி�கிற�.

 

நீங்கள் மயிலாப்�ரி�ள்ள ஹரி ெடக்ஸ்ைடல்சில் �ணி வாங்கிக்
ெகாண்��க்கிறீர்கள். ஆனால் உங்கள� �தலாளி தி�ெரன உங்கைள
ேரமண்ட் ேஷா��க்� அைழத்�ச் ெசன்� உங்கள் வி�ப்பத்ைதக் ேகட்�
அதற்ேகற்ற ஷர்ட் ேதர்ந்ெத�த்� வாங்கித் த�கிறார். உங்க�ைடய உணர்�
நிைல என்னவாக இ�க்�ம்?
 

பிரமாண்டமான விைல அதிகம் ெசால்�ம் �ணிக்கைட என்பதால் உங்கள்
மனத்திற்�ள் இ� நமக்� சரியான இடமல்ல என்� நிைனப்பீர்கள். இதன்
காரணமாக அங்கி�ந்� தப்பிச்ெசல்லேவ மனம் �ய�ம். ஆனால் இதைன
அ�க்க� அங்ேக ெசன்ேற சரிெசய்�ெகாள்ள ���ம். கம்ப்ளீட் மனிதராக
உங்கள் உணர்கிறீர்கேளா இல்ைலேயா.. உங்கள் பார்ைவ மா�கிற� அல்லவா?
அ�தான் விஷயம். இதைன ேசாதிக்க �பின் வாஸ் இல்�சன் எ�ம்
படங்கைளக் காண்பிக்கிறார்கள். அதில் நீங்கள் ெசால்�ம் விவரங்கைள
�ன்ைவத்� உங்கைளப் பற்றிய க�த்�கைள ம�த்�வர்கள் ��கிறார்கள்.

 

தனிைம, ��
 

தனியாக இ�க்�ம் ஒ�வர் அவர் வி�ப்பப்ப� ெசயல்ப�கிறார். ஆனால்
��வில் உங்கள் க�த்�க்� ெப�ம்பான்ைம கிைடத்தால் மட்�ேம அ�
நடந்ேத�ம்.
 

�� என்பதில் ��ம்பம், அ�வலக ஊழியர்கள் இடம்ெப�வார்கள்.

தனிப்பட்டவர் எ�ம்ேபா� அவரின் லட்சியம், ேநாக்கம் ���க்�ம்
ேமலானதாக இ�க்�ம். ��வில் தனிப்பட்டவர்கள் �க்கியம் அல்ல.



ஒட்�ெமாத்தமாக உ�ப்பினர்கள் ஏற்�ம் விஷயங்கள்தான் அங்ேக �க்கியம்.
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காக்னிட்�வ் ைசக்காலஜி
 

ஒ� ெசய்திைய இ�வ�க்� ��கிறீர்கள். நீங்கள் �றியபிற�, நான்
ெசான்னைத தி�ப்பிச் ெசால்�ங்கள் என்றால் அதில் ஏதாவ� ஒ�வர்
மட்�ேம தான் �ரிந்�ெகாண்டைத சரியாக ெசால்�வார். இன்ெனா�வர்
அைத மறந்தி�ப்பார். அப்ப�ேய பார்த்திபன் வ�ேவ�க்� �கவரிையச்
ெசால்�வ� ேபால தி�ப்பிச் ெசால்�வார். இைதப்பற்றிய�த்தான்
காக்னிட்�வ் ைசக்காலஜி.
 

1960களில் கணினி அைனத்� நா�கைள�ம் ஆக்கிரமிக்கத்
ெதாடங்கிய�. கணினி என்ன ெசய்�ம்? நீங்கள் தட்டச்� ெசய்�ம் தகவைல
அப்ப�ேய ேசமித்� ைவத்� ேதைவப்ப�ம்ேபா� உங்க�க்�
நிைனவகத்திலி�ந்� எ�த்� த�ம். கணினிகள் வந்த பிற� மனிதர்களின்
�ைள பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் ெப�கின. இதன் விைளவாக மனிதர்கள் எப்ப�
தகவல்கைள �ழல்களிலி�ந்� ெப�கிறார்கள், அதைன எப்ப� �ைளயில்
ேசமிக்கிறார்கள், பிற� யாேர�ம் அதைனக் ேகட்டால் தி�ம்ப்
ெசால்�கிறார்கள். கணினி, மனிதர்கைள�ம் தன்ைனப் ேபாலத்தான் க�த
வாய்ப்�ள்ள�.

 

�ைளயில் பதியப்ப�ம் தகவல்கள் இைணக்கப்படாவிட்டால் அைவ
ஒன்�க்ெகான்� ெதாடர்பில்லாத இைணயப்பக்கங்கள் ேபாலேவ இ�க்�ம்.
அவற்றால் எந்த பய�ம் இல்ைல என்கிறார் கனடாைவச் ேசர்ந்த உளவியல்
வல்�நர் பிங்கர்.
 

�ழலிலி�ந்� ெப�ம் தகவல்கைள கண்கள் �ைளக்� அ�ப்�கின்றன.

உதாரணமாக அ�வலகத்திலி�ந்� நீங்கள் கிளம்�ம் கார், தி�ெரன
சாைலயில் நின்�ேபாகிற�. என்னெவன்� பார்த்தால், பாெனட்�ல் �ைகயாக
கிளம்�கிற�. �ைகயில் ரப்பர் எரி�ம் வாசைன வ�கிற�. �ைள இதைன
ெதாடர்�ப�த்திக்ெகாள்�ம்.
 

�ைள இைத எப்ப� ெதாடர்�ப�த்திக்ெகாள்கிற�? இதற்� �ன்னர் இப்ப�
நடந்�ள்ளதா? அந்த வாசைன இேதமாதிரி இ�ந்ததா என �ைளயில்
பல்ேவ� நிைனவகங்களில் ேசாதிக்�ம்.



 

இந்த �ழல்நிைலயில் என்ன ெசய்யேவண்�ம் என �ைள ேயாசிக்�ம். கார்
ேமாட்டாரின் ெபல்ட் அ�ந்�விட்டதா? அப்ப�ெயனில் காைர நி�த்திவிட்�
அதைன சரிெசய் என �ைள கட்டைளயி�ம். இைவ�ம் �ைளயில் உள்ள
�ந்ைதய தகவல்கைள சரிபார்த்�விட்� உ�வாக்கப்ப�ம் கட்டைள ஆ�ம்.
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உயிரியல் சார்ந்த உளவியல்
 

ெபா�வாக ஒ�வரின் ஆ�ைமகள் எப்ப� இ�க்கிற� என ேசாதிப்பதற்�
நிைறய �ைறகள் உள்ளன. ஆனால் ஒ�வர் பிறைர பாதிக்�ம்வண்ணம்
நடந்�ெகாள்கிறார் என்றால் அவ�க்� உயிரியல் ரீதியாக பிரச்ைனகள்



இ�க்கலாம். அதாவ�, �என்ஏ, மரப�க்கள் ரீதியாக. இம்�ைறயில்
இரட்ைடயர்களாக பிறந்தவர்கைளச் ேசாதித்தேபா�, அவர்களின் இளம்
வய� வாழ்க்ைக ஒன்�ேபாலேவ இ�ந்த� கண்டறியப்பட்ட�.

 

இரட்ைடயர்கைள தனியாக பிரித்� வளர்த்தேபா�ம் �ட அவர்களின்
�ணநலன்களி�ம், பழக்க வழக்கங்களி�ம் ெபரிய மா�தல்கள் இல்ைல.

  அதாவ�, அவர்களின் பழக்கங்கைள ெபற்ேறார்கேளா, �ழல்கேளா,
நண்பர்கேளா மாற்ற ��யவில்ைல.

 

இவர்களின் �ைளகைள படமாக்கல் ெதாழில்�ட்பத்தில் ேசாதித்�ப்
பார்த்தேபா�, வயதானவர்கைள விட ேவகமாக ��ெவ�ப்ப�ம், அ�பற்றிய
ச�க விைள�கைள அறியாதவர்களாக�ம் இ�ந்தனர். ெசயல்க�க்கான
விைள�கைள எதிர்ெகாள்�ம்ேபா� தீவிரமான பதற்றத்திற்�
ஆட்பட்��ந்தனர் என்� ெதரிய வந்த�. இத்தைகய ேசாதைனகள் �லம்
பார்க்கின்சன், ஸிேசாெபேரானியா, மன அ�த்தம், ேபாைதெபா�ள்
பயன்பா� ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்க�க்� ெசய்�ம் சிகிச்ைச �ைற
ேமம்பட்ட�. காரணம், இந்த ேநாய் பாதிப்� ெகாண்டவர்க�க்� உட�ம்,
மன�ம் ஒன்�ேசர பாதிக்கப்ப�ம் அபாயம் உள்ள�.

 

உளவியலின் ேமம்பா� என்ப� பல்ேவ� காரணிகைளச் சார்ந்த�. அவரின்
ெமாழி, �ய விழிப்�ணர்�, நிைன�கள், அவர் வா�ம் �ழல் ஆகியைவ
�க்கிய காரணங்களா�ம்.
 

 

  

 

 

இயற்ைகயான ேதர்�
 

சார்லஸ் டார்வினின் பரிணாம வளர்ச்சி விதியான வலிைம�ள்ளேத எஞ்�ம்
என்பதன்ப� உயிர்க�க்� அ�ப்பைடயான தன்ைமகள் உ�வாகின்றன.

 

உளவியல் ேதர்�
 

இந்த பிரிவில் உயிரினங்களின் �த்திசாலித்தனம் பற்றி �றிப்பிடப்ப�கிற�.

ஒ�வர் தன� பா�ற�க்கான இைணைய எந்த அ�ப்பைடயில்
ேதர்ந்ெத�க்கிறார் என்ப� �க்கியமான�. இதற்� பல்ேவ� அம்சங்கைள
அவர் திட்டமிடலாம்.
 



மனிதர்களின் ேவ�பா�
 

அம்பானி�ம் உைழக்கிறார். நம்�ைடய ெத� அண்ணாச்சி�ம் உைழக்கிறார்.
ஆனால் இ�வரின் ெவற்றி சதவீதம் ேவ�ப�கிற� அல்லவா? இ� எப்ப�
என்பைத விளக்�கிற ப�தி இ�.

 

தகவல்கைள ப�த்தறிவ�
 

ஊரடங்� காலம். பிரதமர் தடால�யாக ெம��வர்த்தி
ஏற்றச்ெசால்லிவிட்டார். அதற்காக எந்த ெத� வழியாக ேபானால் ேபாலீசில்
மாட்டாமல் கைடக்�ப் ேபாய் ெம�வர்த்தி வாங்கலாம், விளக்� எரிக்க
எண்ெணய் வாங்கலாம் என ேயாசிப்ப� இந்த வைகயில் வ�ம். இதற்காக
அந்தப் ப�தியி�ள்ள ெத�, சாைலகைள மனதில் அல�கிேறாம் அல்லவா?
இந்த �த்திசாலித்தனத்ைத இப்பிரிவில் �றிக்கலாம்.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
 

�ைள எப்ப� ேவைல ெசய்கிற�?
 

அம்பானியின் ரிைலயன்ஸ் நி�வனம், பார்ச்�ன் 500 நி�வனங்களில்
ஒன்றாக இடம்ெபற�ம், பஞ்சர் கைடயில் �ப்பிரமணி ேவைல ெசய்ய�ம் ஒ�
காரணம்தான் இ�க்க���ம். ஆம். அ� �ைள ேவைல ெசய்வ�தான்.

இ�வ�க்�ம் இ�க்�ம் ேநரம் ஒன்�தான். இ�வ�ம் ேயாசிக்கிறார்கள்.

ஆனால் அதைன ேயாசித்� சரியாக நைட�ைறப்ப�த்�வதில் ெதாழிலதிபர்
– வியாபாரி �ந்தி வி�கிறார். இ�தான் �ப்பிரமணிக்�ம் அம்பானிக்�ம்
உள்ள ேவ�பா�.

 

மனம் தன் ஆைச, லட்சியம் சார்ந்� �ைளைய கட்�ப்ப�த்�வதாக சிலர்
��கின்றனர். மற்ெறா� சாரார், �ைளதான் உடல், மனம் என இரண்ைட�ம்



தன் கட்�ப்பாட்�ல் ைவத்தி�க்கிற� என அதற்�ம் அறிவியல்
விளக்கங்கைள த�கின்றனர்.
 

இ�பதாம் �ற்றாண்�ல் �ைள நரம்பியல் சார்ந்த உளவியல் ப�ப்பாய்�
ெப�மள� �ன்ேனறிவிட்ட�. ஆனா�ம் �ைள, மனம், உடல் என �ன்�
அம்சங்களில் எ� எைதக் கட்�ப்ப�த்�கிற� என்ற சர்ச்ைச இன்�ம் �ட
ஓயவில்ைல. கிேரக்கத்தில் இைதப்பற்றிய க�த்�கைள அரிஸ்டாட்�ல்,

ெடஸ்கார்ெடஸ் ஆகிேயார் �றி�ள்ளனர். �ைள, மனம் என இரண்ைட�ம்
அவர்கள் தனியாக பிரித்�தான் �றி�ள்ளனர். இவர்களின் க�த்�கள்
தத்�வம் சார்ந்தைவ என்பைத நீங்கள் க�த்தில் ெகாள்வ� அவசியம்.
 

இட�, வல� �ைளகைளக் ெகாண்ட ப�திக்� ெசரிப்ரல் கார்ெடக்ஸ் என்�
ெபயர். இட� பக்க �ைள நம் உடலின் வல��றத்ைதக் கட்�ப்ப�த்�கிற�.

ஒ� விஷயத்ைத ஆராய்ந்� பார்த்� ��� ெசய்வ�, ெமாழி கற்ப�,

ேப�வ� ஆகியவற்ைற இட�பக்க �ைள ��� ெசய்கிற�.

 

வல� பக்க �ைள, ��க்க கைல ெதாடர்பான�. இட� பக்க உடைல
கட்�ப்ப�த்�கிற�. ஓவியம், எ�த்�, சிந்தைன சார்ந்த ப�தி இ�.

�ைள பற்றிய ஆய்வில் ேராஜர் ஸ்ெபர்ரி ெசய்த ஆய்�கள் இன்� நாம் �ைள
நரம்பியல் �ைறயில் அைடந்�ள்ள �ன்ேனற்றத்திற்� �க்கியக் காரணம்.
அவர் இட�, வல� �ைளகளின் பங்களிப்� பற்றி ஆராய்ச்சி ெசய்�
நி�பித்தார். ஒ�வ�க்� தைலயில் அ�பட்� �ைள பாதிக்கப்பட்டால்
அவரின் ஆ�ைம பழக்கவழக்கங்கள் மா�பட்டன. இ�பற்றிய
ெதாடர்ச்சியான ஆய்�கள் இ�வைர ெசய்யப்படவில்ைல.

 

�ைளயின் வைரபடம்
 

மனித உடல் உ�ப்�களிேலேய மிக�ம் சிக்கலான ப�தி, �ைளதான்.

இதி�ள்ள நி�ரான்கள் ஐம்�லன்களின் வழியாக நாம் ெப�ம் தகவல்கைள
இைணத்� ேசமித்� ைவக்கிற�. நிைனவகங்களில்   ேசமித்�
ைவக்கப்ப�ம் இந்த தகவல்கள் ேதைவப்ப�ம் ேபா�
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�கின்றன. ேதைவயில்ைல எ�ம்ேபா� ெமல்ல
அழிக்கப்ப�கின்றன.

 

�ைளயின் ேமல் ப�தி, பல்ேவ� விஷயங்கைள ஆராய்ந்� பார்க்�ம்
பணிகைளச் ெசய்கிற�. ெசரிப்ரல் கார்ெடக்ஸ் எ�ம் இப்ப�தி, பிற
விலங்�க�க்�ம் மனிதர்க�க்�ம் அைமப்பில் ேவ�பா�கைளக்
ெகாண்ட�. �ைளயின் மத்தியப�தி, நம்�ைடய உணர்�



நிைலக�க்கான�. �ைளயின் கீ�ள்ள ப�தி, உடலின்
ெசயல்பா�க�க்கான�. �றிப்பாக, �ச்�வி�வ� ேபான்றவற்ைறக்
கண்காணிக்கிற�.

 

�ைளயின் ெசயல்பா�கைள சி� ஸ்ேகன், எஃப்எம்ஆர்ஐ ஆகிய
ெதாழில்�ட்பங்களின் �லம் படெம�த்� கணிக்க ���ம்.
 

�ைளயி�ள்ள ப�திகைளப் பார்ப்ேபாம்.
 

ைஹப்ேபாதாலமஸ்
உடலின் ெவப்பநிைல, நீரின் அள�, �ணநலன்கைளத் தீர்மானிக்க
உத�கிற�.

 

தாலமஸ்
�ைளயி�ள்ள �க்கிய ப�திக�க்� தகவல்கைள அ�ப்பி ைவக்கிற�.

 

 

 

ைஹப்ேபாேகம்பஸ்
��கிய கால நிைன�கைள நீண்டகால நிைன�களாக ேசமித்�
ைவக்கிற�.

 

ஆல்ஃேபக்டரி பல்ப்
வாசைன சார்ந்த நிைன�கைளச் ேசமித்� ைவக்கிற�.

 

அமிக்தலா
வாசைன, நிைன�கள் கற்றல் சார்ந்த விஷயங்கைள ேசமித்� ைவக்கிற�.

 

�ைளயில் 86 பில்லியன்க�க்� ேமற்பட்ட நி�ரான்கள் உள்ளன. (ஒ�
பில்லியன் - ��ேகா�)
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�ைளயின் பாைத
 

�ைளயில் 86 பில்லியன்க�க்� (ஒ� பில்லியன் - 100 ேகா�) ேமலான
நி�ரான்கள் உள்ளன என்பைதப் பார்த்ேதாம். இைவதான்
ஐம்�லன்களிலி�ந்� வ�ம் விஷயங்கைள உள்வாங்�வேதா� அ�த்� என்ன
ெசய்வ� என்ற தகவல் ெதாடர்�க�க்கான விஷயங்கைள�ம்
தீர்மானிக்கின்றன. இவற்றிலி�ந்� மின் ��ப்�களாக தகவல்கள்
பரிமாறப்ப�கின்றன. �த்தத்தில் ெதாடங்கி உட�ற� வைர ெசல்வ�ம்,
அ�த்தமான ஒ� �த்தேம ேபா�ம் என ��� ெசய்வ�ம் இந்த
நி�ரான்களின் ேவைலதான்.

 

இந்த நி�ரான்கள் மிக�ம் சிக்கலான அைமப்�கைளக் ெகாண்டைவ.

நி�ரான்களின் சந்திப்� ஜங்ஷ�க்� சினாப்ேச என்� ெபயர். இவற்றில்
நைடெப�ம் தகவல் பரிமாற்றத்ைத சினாப்ேச �ரான்ஸ்மிஷன் என்�
��கிறார்கள். இவற்ைற நி�ரான் �ரான்ஸ்மிட்டர்கள் ெசய்கின்றன. இதன்
வழியாகத்தான் ஆண்கள் ெபண்கைள பார்த்த�ம் கண்ண்�க்�ம் ெசய்ைக
உ�வாகிற�. அதற்� அந்த ெபண் கால் ேமல் கால் ேபாட்� க்ரீன் சிக்னல்
ெகா�ப்ப�ம் உ�வாகிற�. அதாவ� �ைள, அவளின் உடல்
தைசக�க்கான காதல் ெசய்திைய அ�ப்�கிற�.

 

நி�ரான்களின் அதிசக்திவாய்ந்த வைலப்பின்னல் அைமப்� பத்தாயிரம்
நி�ரான் ெசல்க�க்�ேமல் ெகாண்ட�. இந்த அைமப்�, ஜிேயா 4ஜிைய விட
ேவகமாக தகவல்கைள அ�ப்பி உடலின் ெசயல்பா�கைள காக்கிற�.

உங்கள� ெபண்ேதாழியிடம் ேபச ஆைசப்பட்� உள�வ�ம், அைதக் ேகட்�ம்
ேகட்காம�ம் ேதாழி நிற்ப� ேபான்ற ெசயல்பா�க�க்�ம் �ைளயில்



ெசய்திகள் உண்�. அ�த்�   என்ன ெசய்யலாம் என்ற திட்டத்ைத �ைள
ேயாசித்� உடல் உ�ப்�க�க்� அ�ப்�ம். இதன்ப�தான், உடல்
ெசயல்ப�கிற�.

 

நி�ேரா�ரான்ஸ்மிட்டர்கள் �றிப்பிட்ட �ழல் சார்ந்� உடலில் பல்ேவ�
�ரப்பிகைள ெசயல்பட ைவக்கின்றன. அவற்ைறப் ெபா�த்�தான் நம்
மனநிைல அைமகிற�. அவற்ைறப் பார்ப்ேபாம்.
 

 

அசிட்ைடல்�ேளாைலன்
 

இந்த �ரப்பி தைலயி�ள்ள தைசகைள இயங்க ைவக்க உத�கிற�. கற்றல்,

நிைன�கள், �க்கம் ஆகிய ெசயல்கள் சரியாக நைடெபற
நி�ேரா�ரான்ஸ்மிட்டர் உத�கிற�.

 

காபா
நி�ரான்களின் ேவகத்திைன �ைறப்ப�த்தி அதைனச் சீராக்�கிற�.

 

எண்டார்பின்
மகிழ்ச்சி, ேவதைன ஆகிய தகவல்கைள பரிமாற உத�கிற�.

 

��ட்டேமட்
கற்றல் மற்�ம் நிைன�கைள பராமரிக்க உத�கிற�.

 

அட்ரினலின்
 

ஆபத்தான �ழலில் உடைல�ம், உயிைர�ம் காக்க உத�கிற�. நாயிடம்
இ�ந்� தப்பித்� ஓ�ம்ேபா� உடலில் அட்ரினலின் �ரக்கிற�. இதனால்
இதயத்��ப்� அதிகரிக்�ம். தைசக�க்� நிைனத்�ப் பார்க்க ��யாத
ேவகத்தில் ரத்த ஓட்டம் பா�ம். கண் பார்ைவ கண்ணா� ேபாட்��ந்தா�ம்,
இல்லாவிட்டா�ம் ப� �ர்ைமயா�ம்.
 

ெசரேடானின்
 

உடலின் ெவப்பநிைலைய�ம் தைசகளின் நகர்ைவ�ம் கட்�ப்ப�த்�கிற�.

உற்சாகம், அைமதி ஆகிய �ழ்நிைலகளின்ேபா� உத�கிற�.

 

ேடாபைமன்
 



பரி� ெப�ம்ேபா�, பாராட்டப்ப�ம்ேபா� உடலில் அபரிமிதமாக இதன்
ெப�க்கத்ைத உணரலாம்.
 

 

 

 

ேநார்ைபன்பிரின்
 

இ��ம் அட்ரினலின் ��ம்ப உற�தான். யாைரயாவ� பல்ைல உைடக்க
ேவண்�ம் என்றள� ேகாபம் வந்தால் இந்த நி�ேரா�ரான்ஸ்மிட்டர்தான்
காரணம் என்� உண�ங்கள். சண்ைட, ேபார் சமயங்களில் இதன் வ�ைக
உடலில் நிச்சயமாக நிக�ம். இ� மன அ�த்தத்ைதக் �ைறக்கிற�.

 

 ேமற்ெசான்ன அைனத்�ம் மனநிைலைய மாற்�கின்றன என்பைத அறிவ�
�க்கியம்.
 

ேடாபைமன், ேநார்ைபன்பிரின் ஆகிய ேவதிப்ெபா�ட்கள் மன அ�த்த
�ழலில் �ைளயில் வி�விக்கப்ப�கின்றன. இந்த இரண்�
ேவதிப்ெபா�ட்களின் ெசயல்பா�களால் ஏற்ப�ம் விைளைவ சரிெசய்ய
ெசரேடானின் �ரப்பி உத�கிற�.
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நிைன�கள், வைககள், ெசயல்பா�
 

ஆட்ேடாகிராஃப் திைரப்பட வைக நிைன�கேளா, தினசரி சலிப்�ட்�ம்
நிைன�கேளா �ைளக்� அைனத்�ேம ஒன்�தான். நீங்கள் ேசமிக்�ம்
விஷயங்க�க்� உணர்ச்சிகர மதிப்� ெகா�த்தால் அைவ �ைளயில்
பத்திரமாக உ�வாக்கப்பட்� ேசமிக்கப்ப�ம். அவற்ைறத் தி�ம்ப ெபறலாம்.
இல்ைலெயனில் அைவ காலப்ேபாக்கில் �திய ெசய்திகள் வ�ம்ேபா�
உங்க�க்� ேநாட்�ஃபிேகஷன் அளிக்காமல் அழிக்கப்பட்� வி�ம்.
 

நிைன� அைனத்� விஷயங்க�க்�ம் காவலன், நமக்� கிைடத்�ள்ள
ெபாக்கிஷம் என்கிறார் ேராமன் நாட்� அரசியல்வாதியான சிெசேரா. இன்�
ெமமரி பிளஸ் விற்பைன இல்ைல என்றா�ம், நிைறய விஷயங்கைள
ஞாபகத்தில் ைவத்தி�ந்� ேப�பவர்கைள நாம் ஆச்சரியமாகத்தாேன
பார்க்கிேறாம், ேப�கிேறாம்.
 

ெடராைபட்�ல் ஹார்ட்�ஸ்க் வந்�விட்டாலம் நம் �ைளயிலி�ந்� டக்ெகன
ஒ� விஷயத்ைத எ�த்� அதற்� ஒலி, ஒளி வ�வம், உடல்ெமாழி ெகா�த்�
ேப�வ� சாதாரணமல்ல.

 

நிைன� என்ப� �ைளயி�ள்ள நி�ரான்களில் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள், அைவ
அங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் வ�வம் என்� �ைள ஆய்வாளர்கள் ��கின்றனர்.
நிைன�களில் ஐந்� வைககள் உண்�. அைவ:

 

எபிேசா�க் ெமமரி
 

இைவ உணர்ச்சிகரமான, உ�ப்�கள் சார்ந்த தகவல்கைளக் ெகாண்ட
நிைன�கள். கா� தி�� ேதன்மிட்டாய் வாங்கிய�., ைசக்கிள்
பந்தயப்ேபாட்�யில் நண்பன் தள்ளிவிட்� வல� ைக உைடந்� ேபான� ஆகிய
தகவல்கைள இதில் ேசர்க்கலாம்.
 

 

 

 

ெசமான்�க் ெமமரி
 

பட்டம் வினா� வினா ேபாட்�யில் ேகட்பார்கேள அ�ேபான்ற ெபா� அறி�க்
ேகள்வி பதில்கைள ேசமித்� ைவத்�க்ெகாள்வ�. அதாவ� உங்கைள



அ�த்தவர்கள் அறிவாளி என நம்�வதற்� உத�ம் பல்ேவ� தகவல்கள்,

ெசய்திகள்.

 

ெவார்க் ெமமரி
 

இ� தற்காலிகமான பல்ேவ� ெசய்திகள் நிைன�கைளக் ெகாண்ட�.

காைல பதிெனா� மணிக்� பிெரஞ்ச் ஃபிைர, மாைல நான்� மணிக்�
ேதன்மிட்டாய் சாப்பி�வ� ேபான்ற அப்ேபாைதக்கான அவசியமான
தகவல்கைள நிைன� ைவத்�க்ெகாள்வ�. மிக�ம் �க்கியமல்லாத
தகவல்கைளக் ெகாண்ட ப�தி.
 

�ேராசிஜூரல் ெமமரி
 

உங்கைள அறியாமேல உடல் நிைன� ைவத்தி�க்�ம் பழக்கங்கள், திறன்கள்
பற்றிய�. ைசக்கிள், நீச்சல் ேபான்றவற்ைற இந்த வைகயில் ேசர்க்கலாம்.
 

இம்ப்ளிசிட் ெமமரி
 

உங்கள� மனநிைலைய டரியலாக்�ம் பல்ேவ� சம்பவங்களின் ெதா�ப்�
நிைன�கள். ெப�ம்பா�ம் ேமாசமான, உங்கள் மனநிைலைய பாதிக்�ம்
சம்பவங்கள் இதில் நிைன�களாக இ�க்�ம்.
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உணர்ச்சிகளின் உ�வாக்கம்!
 

மனிதர்கள் என்பவர்கைள விலங்�களிலி�ந்� பிரித்�ப் பார்க்க உத�வ�
ப�த்தறி� சிந்தைனதான். அேதசமயம், அவர்களின் உ�ப்�க�க்�ம்,
�ைளக்�மான ெதாடர்� சரியாக இ�ப்பைத அவர்கள் ெவளிப்ப�த்�ம்



உணர்ச்சிகள்தான் உலகிற்� ெசால்�கின்றன. ஒ�வர் உங்கைளப் பார்த்�
ேகனப் �ண்ணாக்� என திட்�னால், உடேன உங்க�க்� ேகாபம் வ�ம்.
வராவிட்டால் உங்க�க்� கா� சரியாக ேகட்கவில்ைல என்� அர்த்தம்.
 

இ�ேபால வார்த்ைதகைளப் �ரிந்�ெகாண்� நாம் உணர்ச்சிகைள
ெவளிப்ப�த்�வ� உயிர்வாழ்வதற்� அவசியம். ஒ�வர் எச்சரிக்ைகயாக
இப்ப� உங்கைள திட்�யி�ந்� அவேரா� காந்தி காட்�ய சேகாதரத்�வத்ைத
நாம் பாவித்தால், நிச்சயம் நம் வாழ்க்ைகக்� அவர் உைல ைவப்பார். பிற்பா�
உயி�க்�ம்.
 

இயல்பாக ஒ�வர் ெசால்�ம் ெசால்ைல அவரின் உடல்ெமாழி, �கபாவைன
ைவத்ேத உணர்ந்�ெகாள்ள ���ம். அப்ப� ெசால்�ம் வார்த்ைதக்�ம்
உடல்ெமாழிக்�ம் ெதாடர்பில்லாதேபா� அ� மனிதர்க�க்� மட்�மல்ல
விலங்�க�க்�ம் �ட �ரியா�.

 

�ைளயி�ள்ள அமிக்தலா எ�ம் ப�தி, உணர்ச்சிகைளப் �ரிந்�ெகாண்�
அதற்கான உடல்ெமாழிைய உ�வாக்�கிற�. இதற்கான சமிக்ைஞகைள
�ைளக்� அ�ப்�கிற�. காதல், ேசாகம், கல்யாணம், நட்�, பிரி� என
அைனத்திற்கான விஷயங்கைள ப�ப்பாய்� ெசய்வ� இந்தப்ப�திதான்.

மனிதர்களின் ஆ�ைம உ�வாவ� ஆைச, உணர்ச்சிகள் மற்�ம் அறி�
எ�ம் �ன்� அம்சங்களால்தான் என்கிறார் கிேரக்க த்த�வவியலாளர்
பிேளட்ேடா.
 

ஒ�வர் ெதாடர்ந்� எரிச்சல் ஏற்ப�த்தினால் நமக்� ேகாபம் வ�கிற�. அந்த
ேகாபேம காலண்டர்ல �றிச்� ெவச்�க்ேகாடா என அண்ணாமைல ரஜினி
ேபால சவால்விட்� சண்ைடயில் �திக்க ைவக்கிற�. ேபாராடத்
�ண்�கிற�.

 

நல்ல தாட்�யான ெபௗன்சர் ேபான்றவர் உங்கைள மிரட்�னால் பயம் வ�ம்.
பயம் வந்தால் அந்த பயத்ைத ேபாக்க என்னவழி என �ைள ேயாசித்�,

உங்கைள ேபாராடச் ெசால்�ம். அவர் உங்கைள விட ெபரிதாக பீம்பாய் ேபால
இ�ந்தால் சமேயாசிதமாக ஒ�ங்கி சமாதானம் ெசய்�ெகாண்�
வாழச்ெசால்வ� நம் அறி�தான்.

 

அன்�ெகாண்ட நட்ைப, காதைல இழந்தால் மனம் தீவிரமான ேசாகத்தில்
உ��ம். அவேரா� கழித்த நாட்கைள, பிற விஷயங்கைள எண்ணிப்
பார்க்�ம். இந்த �ழலில் �திய விஷயங்கைள மனம் ஏற்கா�.

  



அ�கிப்ேபான ெபா�ட்கள் கிடக்�ம் இடத்தில் நிற்கிறீர்கள். அைத விட
ேமாசமான ஆட்க�டன் ேபசிக்ெகாண்��ந்தால் இயல்பாகேவ உங்கள் உடல்
அங்கி�ந்� ெவளிேயறச்ெசால்லி சமிக்ைஞ தந்�ெகாண்ேட இ�க்�ம்.
 

சடாெரன சாைலையக் கடக்�ம்ேபா� ெரட்மியில் மாட்லா�யப�ேய
ஸ்�ட்�யில் வ�ம் ஒ� ெபண் உங்கள் மீ� ேமாதிவி�கிறார். அ� அம்சமான
ெபண் என்றால் அட என்�ம், ஆன்ட்� என்றால் அடச்ேச   என்�ம் �ைள
பதில் ெகா�க்�ம். இதில் நமக்� என்ன லாபம் என்பைதப் ெபா�த்�
உணர்ச்சிகள் மா�ப�ம்.
 

�ைளயில் அைனத்� உணர்ச்சிகரமான விஷயங்க�ம் தாலமஸ் ப�திக்�
வ�ம். அங்கி�ந்� விழிப்�ணர்� நிைலயில் ெசன்சரி கார்ெடக்ஸ,

ஹிப்ேபாகாம்பஸ் ப�திக்� ெசன்� தகவல்கள் ஆராயப்பட்� பின்னர்
நிைன�களாக பதியப்ப�கின்றன. இதில் �கத்தில் உணர்ச்சிகள்
ெவளிப்ப�த்�வ� அந்தந்த இடங்கைளப் ெபா�த்� மா�ப�ம்.
 

ஒ�வர் உங்கைள ெகான்�வி�ேவன் என்� ெசால்லி ஆ�தத்�டன்
ெந�ங்�ம்ேபா� என்ன ெசய்வீர்கள்? நிதானமாக ேயாசிக்க ��யா�.

அப்ேபா� அதைன ேவகமாக ப�ப்பாய்� ெசய்� சண்ைடக்� ெர� ெசால்ல
அமிக்தலா ப�தி�ம், ஹிப்ேபாதாலம�ம் உத�கிற�. �கத்தின்
உணர்ச்சிகைளப் ெபா�த்தவைர தன்ைனப் பா�காத்�க்ெகாள்�ம் ெவறி
�கத்தில் இ�க்�ம். உயிர்தப்பிக்�ம் அவசரத்தில் �ன்னைகக்க ேநரம் ஏ�?

 

 

 

 

 

10
 

மகத்தான மனநலன்!
  

மனம் சார்ந்த பல்ேவ� பிரச்ைனகைள �ஸ்ஆர்டர் என
வைகப்பப�த்�கின்றனர். ஒ�வரின் மனநிைல மாறிக்ெகாண்ேட இ�ப்ப�.

அதீத மகிழ்ச்சி, அதீத ேசாகம், கற்பைனக் காட்சிகளில் திைளப்ப�,

தானாகேவ ேபசிக்ெகாண்� இ�ப்ப� ஆகியவற்ைற இந்த
வைகப்ப�த்தலாம். இதற்கான ம�த்�வர்கள் இன்� ெப�கி�ள்ளனர்.
பிரச்ைனக�ம் அந்தள� ெபரிதாகி�ள்ள�.

 



மன அ�த்தம்  
 

இரண்� வாரங்க�க்� ேமல் நீ�க்�ம் மகிழ்ச்சி அற்ற நிைல. ெசய்�ம்
பணிகளில் �ரத்ேத இ�க்கா�. என்னேவா ேபாடா மாதவா என்�
ெசய்வார்கள். நம்பிக்ைக இ�க்கா�. உலகேம ைகவிட்ட� ேபால
நடந்�ெகாள்வார்கள். ச�க நிகழ்ச்சிகளில் பங்ேகற்க மாட்டார்கள்.

இம்மனநிைல தீவிரமா�ம்ேபா� தன்ைனத்தாேன
காயப்ப�த்திக்ெகாள்வார்கள். அல்ல� தற்ெகாைல ெசய்�ெகாள்வார்கள்.

 

உள்நிைல காரணங்கள்
 

ஆ�ைம சார்ந்த பிரச்ைனகள், நம்பிக்ைகயின்ைம காரணமாக இ�க்கலாம்.
  

��ம்பத்தில் ெபற்ேறார் அல்ல� உறவினர்க�க்� மன அ�த்த பிரச்ைன
இ�ந்தி�க்கலாம்.
 

உடலில் நாட்பட்ட வியாதிகளின் பிரச்ைன மன அ�த்தத்ைத
உ�வாக்கலாம்.
 

சி�வயதில் ஏற்பட்ட வ�ைம, ேமாசமான சம்பவங்கள், ஆதரவற்ற நிைலைம.

 

 

 

ெவளிக்காரணங்கள்
 

அன்பான நண்பர்கள், உறவினர்கள், ெசல்லப்பிராணிகளின் அகால மரணம்.
 

��ேநாய்க்� அ�ைமயாகி ச�க பிரச்ைனகைள எதிர்ெகாள்வ�.

 

உடலில் ஏேத�ம் ஊனம், ேநாய் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்� தனிைமயில்
வா�வ�, வயதானவர்க�க்� இந்த நிைல அ�க்க� ஏற்ப�கிற�.

 

�திதாக க�ைவச் �மக்�ம் தாய்மார்க�க்� மன அ�த்தம் ஏற்ப�கிற�.

கடன்ெதால்ைல, வ�மானம் ேபாதாைம ேபான்றைவ�ம் இதர காரணங்கள்.

 

ெந�ங்கிய உற�களில் ஏற்ப�ம் பிள�, பிரச்ைன, �ட்டல், ேமாதல்.

ேவைலவாய்ப்பினைம, கிைடத்த ேவைலயில் தன்ைன நி�பிக்க ��யாமல்
த�மா�வ�, ச�க அ�த்தங்கள்
 

கண்டறிவ� எப்ப�?



 

உங்க�க்�ள் பிரச்ைன இ�ப்பதாக ஒத்�க்ெகாண்டால் உளவியல் நி�ணர்
அதற்� தீர்வளிக்க ���ம். அவர் பல்ேவ� ெதரபிகைள உங்க�க்�
வழங்�வார். மன அ�த்தம் �ைறத்� �ங்க ைவக்�ம் மாத்திைரகைள
வழங்�வார். உலகம் ��க்க 350 மில்லியன் மக்க�க்� (1 மில்லியன் -

10 லட்சம்) மன அ�த்த பாதிப்� உள்ள�. மன அ�த்தம் ெதாடக்கநிைல,

�திர்ச்சியைடந்த நிைல என அறி�றிகைளப் ெபா�த்� சிகிச்ைசகள்
மா�ப�ம்.
 

ைபேபாலார் �ஸ்ஆர்டர்
 

�ன்� படத்தில் த��க்� ஏற்ப�ம் அேத பிரச்ைனதான். ேவைலயில்
உற�களில் ஏற்ப�ம் பாதிப்�, இந்த மனநிைல ேகாளா�க்� �ண்�ல்
ேபா�கிற�. மரப� ரீதியாக ஏற்ப�ம் வாய்ப்� உண்�.

  

ஒ�வரின் மனநிைல மாறிக்ெகாண்ேட இ�க்�ம். அவரின் ெசயல்பா�ம்
ஆற்ற�ம் நிைனத்�ப் பார்க்க��யாதப� மா�ம். இதில் �ன்� வைக
உண்�.

 

ைபேபாலார் 1 என்ப�, ஒ�வாரத்திற்� ஏற்ப�ம் மன அ�த்த நிைலைம.

இந்த நிைலைம ேந�பவர்கள் ம�த்�வமைனயில் ேசர்வ� அவசியம்.
ைபேபாலார் 2, மனநிைல அ�க்க� மா�ம் தன்ைம தீவிரமாக இ�க்கா�.

ைசக்ேளாெதமியா நிைலயில் ஒ�வரின் மனநிைல மா�ம் ேவகம் அதிகமாக
இ�க்�ம். இரண்� ஆண்�களில் இதன் தன்ைம மா�ம். அ�த்�
வைகப்ப�த்தப்படாத ைபேபாலார் பிரிவில் ேமற்ெசான்ன �ன்�
�ைறபா�க�ம் மாறிமாறி ஏற்ப�ம்.
 

தினசரி வாழ்க்ைகைய ஒ�வர் அைமதியாக வாழ்ந்� வ�கிறார்.
அைனவரிட�ம் ேப�கிறார். நிகழ்ச்சிக�க்� ெசல்கிறார். �ட்மார்னிங்
ெசால்லி ஆபீஸ் ேவைலையத் ெதாடங்�பவர், �ட்ைநட் ெசால்லிவிட்�
வீட்�க்�ச்ெசல்கிறார்.
 

அ�த்� மன அ�த்த நிைலயில் இவர் ஏராளமான ெபா�ப்�கைள ஏற்பார்.
அத்தைனைய�ம் படாதபா�பட்� ��த்� நல்லெபயர் வாங்�வார். மன
அ�த்த நிைலயின் ெதாடக்கம். இ� சிலவாரங்க�க்� நீ�க்�ம். இைத
ைஹப்ேபாேமனியா என்பார்கள்.

 

ேவைலகைள எப்ேபா�ம் ேபால ெசய்தா�ம் �கத்தில் மகிழ்ச்சியின்
கால�ச்�வ� �ட இ�க்கா�. தற்ெகாைல எண்ணங்கள் உ�வா�ம்.



�ைறவான ேநரேம �ங்�வார்கள். விரக்தியின் சாயல் �கத்தில்
ப�யத்ெதாடங்�ம்.
 

ெமல்லிய மன அ�த்தம்
 

தினசரி நடவ�க்ைகயில் மாற்றம் வ�ம். அதில் இவர்க�க்� ஆர்வம்
இ�க்கா�. மிக�ம் ேசார்வாக�ம், சலிப்பாக�ம் பணியாற்�வார்கள்.

 

ேமனியா
 

�க்கம் �ைறவாக இ�க்�ம். தன்ைனத்தாேன �கழ்ந்� ேப�வார்கள்.

ேவைலகைள ெவறி வந்த� ேபால ெசய்வார்கள். பிறைரவிட அதிக சாகச
சவால்கைள ஏற்பார்கள்.

 

ேவகமாக ேவைலகைளச் ெசய்வ�, ேசார்வான �கம், உடல், மனம் என
அறி�றிகள் ெதன்பட்டால், மற்றவர்கள் ஆ� மீட்டர் தள்ளி உட்கார்ந்�
இ�ப்ப� நல்ல�. உங்க�ைடய உண்ைமயான நண்பராக இ�ந்� அவ�க்�
இந்த அறி�றிகள் ெதன்பட்டால் அவைர உளவியல் ம�த்�வரிடம்
அைழத்�ச்ெசல்வ� சிறப்�.   அவர் மனநிைலைய சமநிைலக்� ெகாண்�
வ�ம் மாத்திைரகைள உங்க�க்� பரிந்�ைரப்பார். அ�த்� உண�, �க்கம்
ஆகியவற்�க்கான திட்டம் அவசியம். அப்ப� இ�ந்தால்தான்
இப்பிரச்ைனயிலி�ந்� ஒ�வர் ெவளிேய வர���ம். அன்ைறய நிகழ்�கைள
ைடரியில் எ�தி ைவப்ப� அவசியம்.
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�ழந்ைதப்பிறப்� சார்ந்த மன அ�த்தம்
 

�ழந்ைத பிறந்த சில வாரங்க�க்�ப் பிற�, தாய்க�க்� இந்த வைக மன
அ�த்தம் ஏற்ப�கிற�. இதைன பிபி� எனக் �றிப்பிடலாம். ேபாஸ்ட்பார்டம்
�ப்ரஷன் என ம�த்�வர்கள் இதைனக் �றிப்பி�கின்றனர். இதன்
விைளவாக, �ழந்ைதகேளா� தாய்க�க்� ெதாடர்� ெகாள்வதில் சிக்கல்,

மனச்ேசார்�, உடல் ஆற்றல் �ைறவ�, ெபற்ேறாராக இ�க்க ��யாேதா
  என்ற எண்ணம், மனநிைல மாற்றம் ஆகியைவ ஏற்ப�ம். இந்த மன
அ�த்தம் ��ம்ேபா� தன்ைனத்தாேன காயப்ப�த்திக்ெகாள்ளல்,

தற்ெகாைல என்றள�க்� �ட ெசல்கிற�.

 

உலகில் க���ம் 85 சதவீத ெபண்க�க்� இந்த வைக �ழந்ைதபிறப்�
சார்ந்த மன அ�த்தம் ஏற்ப�கிற�.

 

�ழந்ைத பிறந்த ஏ� நாட்களிலி�ந்� ஆ�மாதங்க�க்�ள் ஏற்ப�ம்
மனநலன் சார்ந்த பிரச்ைன ேபாஸ்ட்பார்டம் ைசேகாசிஸ் எனலாம். இந்தப்
பிரச்ைனயில் ேமற்ெசான்ன அறி�றிகேளா� �க்க �ைறபா�கள் ஏற்ப�ம்.
தன்ைனத்தாேன காயம் ஏற்ப�த்திக்ெகாள்வேதா� �ழந்ைதைய�ம் தாக்க
�ற்ப�வார்கள். எனேவ கணவர் மைனவிேயா� ெதாடர்ச்சியாக
ேபசிக்ெகாண்��க்கேவண்�ம். இணக்கமான உறைவப் ேப�வ� அவசியம்.
 

மைனவி, இத்தைகய மனநிைலயில் இ�க்�ம்ேபா�, அவர்க�க்� சரியான
ெதரபி, மன அ�த்தத்ைத சமன்ப�த்�ம் ம�ந்�கைள வழங்�வ�
அவசியம். இந்த அறி�றிகள் ெபா�வாக மன அ�த்தம், பதற்றம்
ெகாள்பவர்க�க்� ஏற்ப�ம் ஒன்�தான். ஆனால் இதைன சரியாக
�ரிந்�ெகாள்ளாதேபா� கணவர், ��ம்பம், நண்பர்கள், பணியிடம் என
அைனத்� உற�க�ம் பாதிக்கப்ப�ம் அபாயம் உண்�.

 



அறி�றிகள்
 

மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்ச்சிகள் அைனத்தி�ம் தன்ைன
விலக்கிக்ெகாள்வார்கள்.

 

தங்களின் உடல் �ண்டாக இ�ப்பதாக நிைனப்பார்கள்.

 

அப்ப�யாகிவி�ேமா, இப்ப�யாகிவி�ேமா என்� கண்டைத�ம் நிைனத்�
பயந்�ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். சமாதானப்ப�த்�வ� மிக க�னமாக
இ�க்�ம்.
 

�ழந்ைதகைள தன்னிலி�ந்� வந்தவர்களாக க�தமாட்டார்கள். இதனால்
பால் ெகா�க்க �ழந்ைதகைள அ�மதிப்ப�, அவர்கைளப்
பார்த்�க்ெகாள்வ� வைரயிலான ெசயல்பா�கள் க�னமானைவயாக மா�ம்.
 

�ைறவாகத் �ங்�வார்கள் அல்ல� அதிகமாகத் �ங்�வார்கள்.

  

தி�ெரன உறவினர்கைள எ�த்ெதறிந்� ேப�வார்கள். இவர்களின்
மனநிைலையக் கணிப்ப� மிக க�னம்.
 

உட�க்� ஆேராக்கியமில்லாத உண�கைள கிேலா கணக்கில்
சாப்பி�வார்கள். தங்களின் ��ம்ப உ�ப்பினர்கேளா� பழ�வைதத்
தவிர்ப்பார்கள்.
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ெவ�க்�ம் எரிமைல!

�எம்�� - �ஸ்ரப்�வ் �ட் �ஸ்ெர�ேலஷன் �ஸ்ஆர்டர்
 

�ழந்ைதக�க்� ஏற்ப�ம் எரிமைல ேபான்ற ேகாபக் �ைறபா� இ�. பள்ளி,
வீ� என பல்ேவ� இடங்களில் இக்�ைறபா� உள்ள �ழந்ைதகள் ேகாபத்தில்
தங்கைளக் கட்�ப்ப�த்திக்ெகாள்ள ��யாமல் நடந்�ெகாள்வார்கள்.

 

2013ஆம் ஆண்� கண்டறியப்பட்ட �ைறபாட்டால், �ழந்ைதகள்
ெபா�ட்கைளத் �க்கி எறிவார்கள். ெநஞ்சில் எப்ேபா�ம் எரி�ம்
ேகாபத்�டன் அைலவார்கள். ெபற்ேறார், ஆசிரியர், நண்பர்கள்   என
அைனவ�டன் சண்ைட ேபாட்� கத்�வார்கள். இவர்கைள இச்�ழலில்
கண்டறிந்� சிகிச்ைச அளிக்காதேபா�, பின்னாளில் கட்�ப்ப�த்�வ� மிக
க�னம்.
 

ஆ� வயதிலி�ந்� பதிெனட்� வய�க்� உட்பட்டவர்க�க்� இந்த
�ைறபா� ஏற்ப�கிற�. இவர்களின் �கத்தில் ெவளிப்ப�ம் உணர்ச்சிகள்,

ெசயல்பா�கைள ைவத்� உடன�யாக சிகிச்ைசையத் ெதாடங்�வ�
அவசியம். அப்ப� அல்லாதேபா�, சி�வர்க�க்� சில ஆண்�களில் மன
அ�த்தம், பதற்றம் ஏற்பட்� ஆ�ைம பிறழ்� �ைறபா� ஏற்ப�ம்.
  

இவர்க�க்கான சிகிச்ைச என்ப� அவர்கைள எரிச்சல்ப�த்�ம் �ழைலத்
தவிர்ப்ப�ம், அவர்கேளா� ெபற்ேறார் ேப�வ�ம், ெதாடர்ச்சியாக
பா�காப்பாக அவர்கைள உணரச்ெசய்வ�ம்தான். ��தலாக மனநிைலைய
சமப்ப�த்�ம் ம�ந்�கைள ம�த்�வர்களின் பரிந்�ைரப்ப�
சாப்பிடேவண்�ம்.
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ெவயில் அ�த்தால் ேவைல ெசய்ேவன்!
எஸ்ஏ� – சீசனல் அஃெபக்�வ் �ஸ்ஆர்டர்



 

சில�க்� ெவயில் அ�த்தால்தான் ேவைல பார்க்க பி�க்�ம். சில�க்�
ேமக�ட்டமாக இ�ந்தால், மைழ ெபய்தால் உற்சாகமாக ேவைல
ெசய்வார்கள். �ழல்கள், ப�வகாலங்கள் மா�ம்ேபா� உற்சாகமிழந்�
ேவைலயில் கவனம் இழந்� ேபாவ� இக்�ைறபாட்ைடக் காட்�ம்.
ஆண்�க்� ஒ��ைற �றிப்பிட்ட ப�வகாலத்தில் மட்�ம் இந்த �ைறபா�
தைலகாட்�ம். இதைன நீங்கள் அைடயாளம் கண்�பி�த்தால் கவனமாக
விழிப்பாக இ�ந்� உங்கைளக் காத்�க்ெகாள்ளலாம்.
 

இக்காலகட்டத்தில் ஒ�வரின் இயல்பான உறக்க ேநரம் நீ�ம். அ�வலக
நாட்களில் �ட ஞாயிற்�க்கிழைம ேபால காைலயில் எழேவ ேதான்றா�.

இயல்பான ேவைலகளில் மனம் ெசல்லா�.

 

இதைன சரிெசய்ய நீங்கள் ெவளிப்�றங்க�க்� அ�க்க� ெசல்லேவண்�ம்.
அப்ப� ெசல்ல��யாதேபா�, ஜன்னலின் அ�ேக நாற்காலிைய
இ�த்�ப்ேபாட்� அமர்ந்� ெகாள்�ங்கள். இ� மனநிைலைய சற்�
அைமதிப்ப�த்�ம். அ�க்க� உடல் மீ� �ரிய ஒளி, ெவளிப்�ற காற்�
ப�ம்ப� �ழைல ஏற்ப�த்திக்ெகாள்�ங்கள். ப்�ஸ்டார் ஏசிக்காற்ேற
ெசார்க்கம் என்றால் உளவியல் ம�த்�வரின் ெதரபி, வாழ்க்ைக �ைற மாற்றம்
ஆகியவற்ைற நீங்கள் பின்பற்ற ேவண்�யி�க்�ம். 
ெபா�வாக பனிக்காலத்தில் இந்த அறி�றிகைள சிலர் உணர்ந்தி�ப்பார்கள்.

�ரிய ஒளி நம் உடலில் ப�ம்ேபா�, ெமலேடானின், ெசரேடானின் ஆகிய
�ரப்ைப அதிகரிக்கிற�. இதனால் �க்கம், மற்�ம் மனநிைல மாற்றம்
ஆகியைவ ஏற்ப�கின்றன.

 

பனிக்காலத்தில் ஏற்ப�ம் அறி�றிக�க்� மாற்றாக ேகாைடக்காலத்தில்
�ழல்கள் மா�வதால் அப்ப�ேய விஷயங்கள் தைலகீழாகின்றன. இதனால்
ெவயில் அ�ப்பதால் �க்கம் சரியா�ம். சாப்பி�வ� �ைறந்தா�ம்
ெவளிப்�றத்தில் நண்பர்கைளச் சந்திக்கச் ெசல்வ�, விைளயா�வ� என
����ப்� ��யி�க்�ம்.
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பதற்றத் தாக்�தல்!
 

ேபனிக் அட்டாக்
 



ஒ�வ�க்� இயல்பாகேவ ெசயல்களில் �லமாக சந்ேதாஷம் அல்ல� பயம்
உண்டாகிற�. இந்த உணர்வின் ேபா� உடலில் அட்ரினலின் �ரக்கம் ேவகம்
அதிகமா�ம். இதன் விைளவாக, உடல் க�ைமயாக வியர்க்�ம்.
இதயத்��ப்� ேவகம் ��ம். உடெலங்�ம் ேபார்க்கால ேவகத்தில் ரத்தம்
பா�ம். இெதல்லாம் ஏேதா அபாயம் ஏற்பட்��க்கிற� அைத
சமாளிக்கேவண்�ம் என்� �ைள, உட�க்� பிறப்பிக்�ம் கட்டைளயால்
ஏற்ப�ம்.
 

ஆனால் சில�க்� தி�ெரன ஒ� �ழ்நிைலயில் ஏற்ப�ம் பயத்தால்,

பதற்றத்தால் அவர் தான் இறக்கப்ேபாகிேறாேமா என்� எண்�ம்ப�
பதற்றத்திற்� உள்ளாவார். இதன் விைளவாக அவர் ேபனிக் அட்டாக் �லம்
பாதிக்கப்ப�வார். இந்த நிகழ்ச்சி அைரமணி ேநரம் ஒ�வ�க்�
நைடெப�கிற�.

 

ெஜயன்ட் வீலில் ஏறி �ற்�ம்ேபா�, நிைறய மக்கள் ஒ� சிறிய அைறயில்
உட்கார்ந்� இ�ப்ப� ஆகிய �ழ்நிைலகளில் ேபனிக் அட்டாக் பாதிப்�
சில�க்� ஏற்ப�ம். அதீத பயம் மனதில் ஏற்ப�வ�தான் இதற்� �க்கியக்
காரணம்.
 

��ம்பத்தில் யா�க்ேக�ம் பதற்றம், மன அ�த்தம் பிரச்ைன இ�ந்தால்
ஒ�வ�க்� இக்�ைறபா� ஏற்ப�ம் வாய்ப்� உண்�. ஒ�வர் ேவைல ெசய்�ம்
இடத்தில் கார்பன் ைட ஆக்ைச�ன் அள� அதிகரித்தா�ம், ைதராய்�
பிரச்ைன உள்ளவர்க�க்� ேபனிக் தாக்�தல் ஏற்ப�ம் வாய்ப்� அதிகம்.
 

உலகில் இரண்� சதவீத மக்க�க்� ேபனிக் தாக்�தல் ஏற்பட்�ள்ள�.

இைத எதிர்ெகாள்�ம் வழி, இப்பாதிப்� ஏற்பட்டவர்கள் ஒன்��� ேபசி
தங்கள் அ�பவங்கைள பகிர்ந்�ெகாள்வ�தான். இரண்டாவ�,

ெசரேடானின் �ரப்� ெதாடர்பான ம�ந்�கைள ம�த்�வர்களின்
ஆேலாசைனப்ப� வாங்கி சாப்பிடலாம். உளவியல் ம�த்�வரின் ெதரபி
வ�ப்�க�க்� ெசல்�தல் �ன்றாவ� வழி.
 

அறி�றிகள்
 

மார்�க்�ள் இ�ப்ப� இதயமா, பச்ைச தவைளயா என்� எண்�மள�
இதயம் ேவகமாக ��க்கத் ெதாடங்�ம். இைத நீங்கள் கண்�ெகாள்ளாமல்
இ�ந்தால், மார்� க�ைமயாக வலிக்கத் ெதாடங்�ம்.
 

ேவகமாக �ச்� விடத் ெதாடங்�வீர்கள். இதன் விைளவாக �க்கின்
�ைளகள் �ட �வாசிக்கப் ேபாதா�. வா�ம் ேதைவப்ப�ம். அேதசமயம்



கா� ேகட்�ம் திறன் �ைறயத் ெதாடங்�ம்.
 

உடலில் இதயம், �ைரயீரல் க�ைமயாக ேவைல ெசய்வதால், உடேன வியர்ைவ
தீவிரமாக �ரக்கத் ெதாடங்�ம். உடைல �ளிர்விக்கத்தான் இந்த �யற்சி.
ரத்தம் உடலின் ேம�ம் கீ�ம் ேவகமாக பா�ம்.
 

கண்களில் உள்ள பாப்பா விரிவைட�ம். அேதா� ெதாண்ைடயில் எச்சிைல
வி�ங்�வ� எஸ்ேகஎம் ேலகியத்ைத வி�ங்�வ� ேபான்ற பிரம்ம பிரயத்தன
�யற்சியாக மா�ம். உடலில் ஆக்சிஜன் ேதைவ இ�ப்பதாக இ�ந்தா�ம்,
கார்பன் ைட ஆக்ைச� எளிதாக ெவளிேயறா�.

 

உடலி�ள்ள ேவ� பாகங்க�க்� ரத்தம் ேவகமாக பாய்வதால் வாய் அ�க்க�
உலர்ந்� ேபா�ம். நித்தியாமிர்தத்தில் அ��ைவ உண� சாப்பிட்��ந்தா�ம்
ெசரிமானம் ேலட்டா�ம். �மட்டல் உணர்� உ�வா�ம்.
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ேபாபியா - ேபரச்சம்
 

இ� அெமரிக்கர்களில் 8.7 சதவீதம் ேப�க்� உள்ளதாக அறிவியல்
ஆய்�கள் ெசால்�கின்றன. ேபாபியா என்ப� பதற்றக் �ைறபா� என
வைகப்ப�த்தலாம். �றிப்பிட்ட இடம், ெபா�ள் மனிதர்க�க்� பயத்ைத
ஏற்ப�த்தலாம். இதைன நீங்கள் ேபனிக் தாக்�தல் ேபான்ற� என்� �ட
�றலாம். சில�க்� உயரமான இடங்கைளப் பார்த்தால்
ெதாைடந�ங்�வார்கள். சிலர் லிஃப்�ல் ஏற �ழந்ைதேபால மாட்ேடன் என்�
ெசால்லி பயப்ப�வார்கள். இத்தைனக்� �றிப்பிட்ட ஒன்ைற படமாக
பார்த்தால் �ட ேபாபியா அறி�றிகள் ெவளிப்ப�ம் என்ப�தான் ேவதைன.

 

இதற்� காரணம், அவர்க�க்� சி�வயதில் ஏற்பட்�ள்ள அ�பவமாக
இ�க்கலாம். ஆனால் வயதா�ம்ேபா� இப்பயம் ெமல்ல �ைறய



வாய்ப்�ள்ள�. அதற்காக அப்ப�ேய இ�ந்�விடலாம் என்ற நிைனக்காதீர்கள்
இப்ேபாேத இதற்கான ெதரபிகைள ம�ந்�கைள எ�த்�க்ெகாண்டால்
சம்பந்தப்பட்டவ�க்�ம் நல்ல�. அவைரச் ேசர்ந்தவர்க�க்�ம் நல்ல�.

 

பயம் ஏற்ப�த்�ம் �ழைல ெபா�ைளப் பயமின்றி அ��வதற்கான
�யற்சிகைள ெசய்யத் ெதாடங்கலாம். இதற்கான ெதரபிகைள உளவியல்
ம�த்�வர்கள் வழங்�வர். �றிப்பிட்ட �ழல், இடம், ெபா�ள் உங்கள�
மனநிைலையப் பாதிக்கிற� என்றால் அக்க�த்ைத அகற்�வதற்கான
ெசயல்பா�கைள நீங்கள் ெசய்ேத ஆகேவண்�ம். மனநிைலைய
சமப்ப�த்�ம் ம�ந்�கைள ம�த்�வர் பரிந்�ைரப்ப� சாப்பிடலாம். இ��ம்
�ட உங்கள� தினசரி வாழ்க்ைக ேபாபியாவால் பாதிக்கப்பட்டால் மட்�ேம.

 

ேபாபியா
 

பாம்�, சிலந்தி, நாய் ஆகியவற்ைற பார்த்தால் சில�க்� உள்ளங்கால்
ெதாடங்கி உச்சி�� வைர ந�க்கம் ேதான்�ம். ெபா�வாக மனிதர்கள்
காட்� வாழ்க்ைகயிலி�ந்� வந்ததால் விலங்�கைள எதிர்ெகாள்வதற்காக
எச்சரிக்ைக ேதான்�ம். ஆனால் அைத�ம் மீறி பயம் ஆட்�வித்தால் நீங்கள்
ேபாபியாவாசி ஆகிவிட்�ர்கள் என்� ெபா�ள்.

 

சில ெபண்கள் நவீன அன்ைன ெதரசாவாக ேவடம் ேபா�வார்கள்.

ரத்ததானம் லிட்டர் கணக்கில் ெகா�ப்ேபன் என்பார்கள். ஆனால் டாக்டர்
ஊசி�ம், பஞ்�மாக வந்தபின் ேவர்த்� வி�வி�த்� அங்கி�ந்� தப்பிக்கப்
பார்ப்பார்கள். இ� ெபா�வான பயம்தான்.

 

உயரமான மைல, அ�வி, பள்ளத்தாக்� ஆகியவற்ைற பார்த்� சில�க்�
வயிற்றில் �ளி கைரப்ப� ேபால இ�ந்தால் பயம் ேபாபியாகவாக மாறிவிட்ட�
என கண்�பி�த்�விடலாம். இதில் இ�, மின்னல், மைழக்� பயப்ப�வ�ம்
ேச�ம்.
 

அ�த்� இ�ட்டான �ரங்கப்பாைத, பாலத்தின் மீ� வண்� ெசல்வ�,

கா�க்�ள் அமர்ந்� ெசல்வ�, விமானத்தில் பறப்ப� ஆகியைவ பல�க்�ம்
பீதி ஏற்ப�த்�ம் ேபாபியா வைககளில் ேச�ம். இச்�ழ்நிைலைய
எதிர்ெகாண்ேட நீங்கள் சமாளித்� ெவளிேய வர���ம்.
  

�க��கைளப் பார்ப்ப�, இைரச்சல்கைளக் ேகட்ப�, மரங்கைளப் பார்ப்ப�
ஆகியைவ�ம் ஒ�வ�க்� ேபாபியா வரைவக்க ேபா�மானைவயாக உள்ளன.

�றிப்பிட்ட நிறங்கைளப் பார்த்த�டன் ஆ��க்�மான மரண பயம்



சில�க்�த் ேதான்�ம். எனேவ ��ந்தவைர அச்�ழைல விட்�
ெவளிேய�வ� அந்நப�க்� நல்ல�.
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ஐையேயா ஆபத்�!
 

அேகாரா ேபாபியா
 

இ�, ஏேதா ஆபத்தில் சிக்கிவிட்ேடாம் என மனிதர்கள் கற்பைனயாக
நிைனத்�க்ெகாள்வதால் உ�வாவ�. இவர்கைள ெபா� இடத்தில் பார்க்கேவ
��யா�. ெப�ம்பா�ம் வீட்�ற்�ள்ேளேய இ�ப்பார்கள். திறந்தெவளி என்ப�
இவர்க�க்� தீவிரமான பயத்ைத ஏற்ப�த்�ம். அங்கி�ந்� தப்பிேயாட
�யல்வார்கள். இந்த ேபரச்சம் தீவிரமா�ம்ேபா� ேபனிக் தாக்�தல்
ெதாடங்�ம். இங்கிலாந்தில் �ன்றில் ஒ� பங்� மக்க�க்� அேகாரா
ேபாபியா பாதிப்� ஏற்பட்�ள்ள� ஆய்வில் ெதரிய வந்�ள்ள�.

 

அறி�றிகள்
 

ேவகமாக �ச்� வாங்�வார்கள். வாயால் �வாசித்தா�ம் இவர்களின் �ச்�
வாங்�தல் ேவகம் �ைறயா�. ��ம். அேதேநரம் இதயம் ஓவர் �ட்�
பார்ப்பதால் ெநஞ்� வலிக்கத் ெதாடங்�ம்.
 

எங்காவ� ெசல்லேவண்�ெமனில் மக்கைளத் தவிர்க்க ப்�பிரின்ட் ேபாட்�
திட்டம் ேபா�வார்கள். நம்பிக்ைகயான ஒ�வர் �லேம எங்காவ� ெவளியில்



ெசல்வார்கள். தனியாக ெபா�ப் ேபாக்�வரத்தில் ெசல்வைத ��ந்தள�
த�க்க �யல்வார்கள்.

 

பிறரால் அவமானப்ப�த்தப்ப�வ�, ெவளியில் ெசன்றால் காயம்ப�வ�,

எங்காவ� மாட்�க்ெகாள்ேவாம் என நிைனத்� பயந்�ெகாண்ேட
இ�ப்பார்கள். இவர்க�க்� தீவிரமான உளவியல் ெதரபிகள்
அளிக்கப்படேவண்�ம். அதாவ� ெபா�ப்ேபாக்�வரத்தில் ெசல்வ� ேபான்ற
நைட�ைறகைள ெசய்தால் இவர்கைள பயத்தில் இ�ந்� மீட்க ���ம்.
 

நண்பர்கள் இவர்க�க்� �ைணயாக நின்� இவர்கைளத் தட்�,

தடவிக்ெகா�த்� பதற்றத்ைத தணிப்ப� அவசியம். ெமல்ல �வாசிக்க
வலி��த்�வ� அவசியம்.
 

பா�பில்�ங் அள�க்� இல்லாவிட்டா�ம் தினசரி உடற்பயிற்சி
ெசய்யேவண்�ம்.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
 



நான் மாட்�க்ெகாண்ேடன்!
 

கிளாஸ்ட்ேராேபாபியா
 

சி�வயதில் பாலியல் சீண்டல்கள், சக மாணவர்களால் ேகலி, கிண்டல்
ெசய்யப்ப�வ�, தீவிரமாக அவமானப்ப�த்தப்ப�வ� ஒ�வ�க்�
ேநர்ந்தி�ந்தால் கிளாஸ்ட்ேராேபாபியா ஏற்ப�ம் வாய்ப்� அதிகம்.
 

சிறிய அைறயில் அல்ல� லிஃப்�ல் ெசல்வ� இவர்கைள ெபரி�ம்
கலவரப்ப�த்�ம். அேகாராேபாபியா�க்� எதிர்பதமான அறி�றிகள்
இவர்கள் மனதில் உ�வா�ம். எதிர்மைறயாக ஏராளமான க�த்�கைள
 உ�வாக்கிக் ெகாள்வார்கள். உடலில் ஆக்சிஜன் �ைறவ�, தான் தப்பிக்க
��யாமல் மாட்�க்ெகாண்ட� ேபால உணர்ந்� அ�த்தவர்கைள�ம் பீதிக்�
உள்ளாக்�வார்கள்.

 

��ம்பத்தில் உறவினர்க�க்க கிளாஸ்ட்ேராேபாபியா இ�ந்தால் அ�த்த�த்த
தைல�ைறயினர் இதனால் பாதிக்கப்ப�ம் அபாயம் உண்�.

ேநர்மைறயான க�த்�கைள பாதிக்கப்பட்டவர்கேளா� ேபசினால் தீர்�
கிைடக்�ம். �டேவ மனைத சமநிைலப்ப�த்�ம் ம�ந்�க�ம் உத�ம்.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19
 

ேநர்த்திக்கான பதற்றம்
 

ஜிஏ� – ெஜனரைலஸ்� ஆன்ைசட்� �ஸ்ஆர்டர்
 



உலகி�ள்ள 60 சதவீத ெபண்க�க்� இந்த பதற்றக் �ைறபா� பிரச்ைன
உள்ள�. இ� எதனால் ஏற்ப�கிற� ெதரி�மா? எந்த ெசயல்பா�களி�ம்
ேநர்த்தி �க்கியம், அ� சரியில்ைல, ேடபிள் ேநராக இல்ைல என
�ைறபட்�க்ெகாண்ேட இ�க்�ம் ெபண்க�க்� இப்பாதிப்� ேந�கிற�.

இதன் விைளவாக இந்த வீட்�ல் நான் இல்ைலன்னா எ��ேம ஒ�ங்காக
நடக்க மாட்ேடன்கிற� என்� எப்ேபா�ேம சி�சி�ெவன இ�ப்பார்கள்.

 

ெராம்ப ெபரிதாக கவைலப்பட ேவண்�யதில்ைல. இ�ந்தா�ம் அவர்கள்
தைலவலி, அதிகம் வியர்ப்ப�, இதயத்��ப்� அதிகமாதல் ஆகியவற்றால்
பாதிக்கப்பட்டால், உளவியல் ம�த்�வரின் ஆேலாசைன அவசியம்.
 

ேமற்ெசான்ன அறி�றிகள் ெபண்க�க்� ஆ�மாதங்க�க்� ேமலாக
நீண்டால் ேவ�வழியில்ைல அவர்க�க்� ம�த்�வ உதவி அவசியம்.
ேநர்மைறயான க�த்�கைளச் ெசால்லி அவர்க�க்� உடற்பயிற்சிகைள
ெசால்லித்தர ேவண்�ம். ��வாக அவர்கைள பங்ேகற்க ெசய்� பல்ேவ�
உளவியல் ெதரபிகைள வழங்�வ� சிறப்பான பலனளிக்கிற�.
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ேப�வதில் தயக்கம்!
 

ேசாஷியல் ஆன்ைசட்� �ஸ்ஆர்டர்
 

பள்ளிகளில், அ�வலகங்களில் அைனவரின் �ன்ேன�ம் ேப�வ� ெவ�
சிலர்தான். பலர் தான் ேமைடேயறி ேபசினால் பிறர் என்ன நிைனப்பார்கேளா
என தயங்கி ேப�வைதத் தவிர்ப்பார்கள். ைதரியமாக தன� ஐ�யாைவ
ெசால்ல ��யாமல் ேபாவதால், இவர்கைளப் பற்றிய நம்பிக்ைகைய பிறரிடம்



உ�வாக்க ��யாமல் ேபாவ� இவர்கள� கல்வி, ேவைலவாய்ப்�,
�ன்ேனற்றம் ஆகியவற்றில் தைடக்கற்களாக மா�ம்.
 

ேசாஷியல் ேபாபியா இ�ந்தா�ம் திறைமயானவர்கள்தான். ஆனால் தன்
சிந்தைனைய ெவளிப்பைடயாக ெசால்ல ��யா� ேபாவதால் இவர்களால்
பிற�டன் சரியானப� ெதாடர்�ெகாள்ள ��யா�.

 

அறி�றிகள்
ேப�வதற்� �ன்னர் பல �� �ைற பயிற்சி ெசய்� ேமைடயில்
ெசாதப்�வார்கள். தைலப்ைபத் ேதர்ந்ெத�த்� ேப�வதற்காக நீ�ம்
சந்திப்�கள், நண்பர்கைளக் �ற்�யிராக்�ம். இதயத்��ப்� அதிகரிப்ப�,

வாய் �ள�வ�, அதிக வியர்ைவ �ரப்ப� ஆகிய அறி�றிகள் ெவளிப்ப�ம்.
  

தீர்�
 

ேநர்மைற எண்ணங்கைள உ�வாக்�வதற்கான பயிற்சிைய உளவியல்
வல்�நர் வழங்�வார். தங்கள� பிரச்ைனைய பிறரிடம் ெசால்வதற்காக ��
ெதரபி வழங்கப்ப�கிற�. நிகழ்ச்சியில் ேப�வதற்� �ன்னால் பல�ைற
ஒத்திைக பார்ப்ப� பலன் த�கிற�. இவர்கள் ேபசிய வீ�ேயாைவ எ�த்�
அதில் தி�த்தங்கைள ெசால்லி ேமைட பயத்ைத, �ச்சத்ைதப் ேபாக்கலாம்.
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பாசம் ேதைவ!
 

ெசபேரஷன் ஆன்ைசட்� �ஸ்ஆர்டர்
 

�ழந்ைதக�க்� ேந�ம் பதற்றக் �ைறபா�. ெபற்ேறார்கள் �தலில்
�ழந்ைதகைள பாசமாக பராமரித்�விட்� பின்னர் அவர்கைள விட்� ேவ�
பணிக�க்� நக�வதால் �ழந்ைதக�க்� இந்தக் �ைறபா� ஏற்ப�கிற�.

 

ஒ�மாதத்திற்� ேமல் �ழந்ைதகள் எங்�ம் ெசல்வதற்� பயப்ப�வ�,

�க்கம் வராமல் தவிப்ப� ஆகிய அறி�றிகைளக் ெகாண்��ந்தால் நீங்கள்
உளவியல் ம�த்�வரின் ஆேலாசைனையக் ேகட்கேவண்�ய� அவசியம்.
இ� ெபா�வான பதற்றக் �ைறபா�தான். பன்னிெரண்� வயதிற்�ம் கீழான
�ழந்ைதக�க்� இக்�ைறபா� ஏற்ப�கிற�.



 

�ழந்ைதகைள தீவிரமாக பா�காப்ப�, ெபற்ேறார் விவகாரத்� ெபற்�
பிரிவ�, பள்ளிைய மாற்�வ� ஆகியவற்ைற ெசய்�ம்ேபா� �ழந்ைதகள்
இந்த மாற்றங்கைள உடேன ஏற்�க்ெகாள்ள ��யாமல் த�மா�வார்கள்.

இதன் விைளவாக,   தைலவலி, வயிற்�வலி என பல்ேவ� உடல்
உபாைதகைளச் ெசால்லி அ�வார்கள். பள்ளிக்�ச் ெசல்ல ம�ப்பார்கள்.

 

இதற்கான சிகிச்ைசக்� ெபற்ேறாரின் உதவி அவசியம். �ழந்ைதகைள
�றிப்பிட்ட இைடெவளியில் தனித்தி�க்க ெசய்� அவர்களின் பயத்ைத
�ைறக்க ���ம். பதற்ற ேமலாண்ைம பற்றிய பயிற்சிைய உளவியல்
வல்�நர்கள் வழங்�வர்.
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ெமௗனராகம் - ெசலக்�வ் ம்�ட்�சம்
 

இந்த �ைறபா� �ன்றிலி�ந்� எட்�வய� வைரயிலான �ழந்ைதக�க்�
ஏற்ப�கிற�. இவர்களால் நன்றாக ேபச ���ம். ஆனால் �றிப்பிட்ட பள்ளி
நிகழ்ச்சிக�க்கான ேமைடகளில் ேபச ைவத்தா�ம், ேபச ��யா� என்�
�றிவி�வார்கள். ஆனால் பிற சமயங்களில் வாய் கிழிய ேபசி ெகால்வார்கள்.

 

இந்த பிரச்ைன ஏற்ப�வதற்� �க்கியக் காரணம், கவைலகள், மற்�ம்
பதற்றம். ேம�ம் இந்த �ழந்ைதக�க்� கா� ேகட்பதில், ேப�வதில்
பிரச்ைன ஏ�ம் இ�க்கிறதா என்பைதச் ேசாதிப்ப� அவசியம். இ�
ெமாழிகைளப் பயி�ம் �ழந்ைதக�க்� ெபா�வாக இப்பிரச்ைன ஏற்ப�ம்.
ேமைடயில் ேப�வதற்காக ஏறிவி�வார்கள். ஆனால் ைமக்ைகப் பி�த்த�ம்
ேபசாமல் அப்ப�ேய உைறந்� நின்�வி�வார்கள். யாைர�ம் பார்க்க
மாட்டார்கள். மிக �ைறவான �ைற மட்�ேம பிறர� �கத்ைதப் பார்ப்பார்கள்.

 

இவர்க�க்கான சிகிச்ைச என்ப� இவர்கைள ேபச ைவப்ப�தான். இவர்கள்
ேப�ம்ேபா� எக்காரணம் ெகாண்�ம் ேப� ேப� என வற்��த்�வ� �டா�..

அ� அவர்கைள ேம�ம் பதற்றத்�க்� உள்ளாக்�ம்.
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பா�காப்� �க்கியம்!
 

ஓசி� – ஒெபாசசிவ் கம்பல்சிவ் �ஸ்ஆர்டர்
 

நார்த் 24 காதம் மைலயாள படத்தில் பகத் பாசில் ஓசி� பிரச்ைனயால்
பாதிக்கப்பட்��ப்பார். யாராவ� �ம்மினால் 200 மீ. தள்ளி நிற்பார்.
ைககைளக் க�விக் ெகாண்ேட இ�ப்பார். சாக்ஸ, கர்ச்சீப் �தற்ெகாண்�
அைனத்ைத�ம் �ைவத்� �த்தமாக ைவத்த இடம் மாற்றாமல்
ைவத்தி�ப்பார்.
 

அள�க்� அதிகமான பா�காப்� உணர்�தான் ஓசி� எனலாம். தான்
பா�காப்பின்றி இ�க்கிேறாம் என்� ேதான்�ம் உணர்� இ�ேபான்ற
விஷயங்கைளச் ெசய்ய ைவக்கிற�. உணவில் கலப்படம் இ�க்�மா,
கி�மிகள் இ�க்�மா என ஓராயிரம் எண்ணங்கள் இ�ப்பதால் இவ்ர்களால்
இவர்கேள தயாரித்த உணைவத் தவிர்த்� பிற உண்�கைள உண்ண
��யா�. இதனால் இவர்களின் தகவல் ெதாடர்� விஷயங்கள் க�ைமயாக
பாதிக்கப்ப�ம்.
 

அறி�றிகள்
 

வீட்ைட �ட்�விட்� தி�ம்ப தி�ம்ப அதைன ேசாதிப்பார்கள், அைனத்�ம்
சரியாக இ�க்கிறதா என ேகட்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். ஏேதா ேபரிடர்
நடக்கப்ேபாகிற� என்� எண்ணிக்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். இந்த



எண்ணத்ைதக் �ைறக்க ைகயால் எைதயாவ� தட்�க்ெகாண்ேடா,
ெபா�ட்கைள எண்ணிக்ெகாண்ேடா இ�ப்பார்கள்.

  

இவர்களின் ��ம்ப வரலாற்ைற ஆராய்ந்� பார்ப்ப� அவசியம். ஏராளமான
ெபா�ப்�கைள இத்தைகய ஓசி� நபர்க�க்� அளிப்ப� ஆபத்�. எனேவ
உளவியல் சிகிச்ைசேயா� மனநிைலைய சமப்ப�த்�ம் ம�ந்�கள்
பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. இப்பிரச்ைன தீவிரமானவர்கள் சிறப்� பயிற்சிகள்
வழங்கப்ப�கின்றன.
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அைனத்�ம் �க்கியம்!
 

ேஹார்�ங் �ஸ்ஆர்டர்
 

மரப� ரீதியான அல்ல� அதிக ெபா�ப்�கைள �மக்கிறவர்க�க்�
ஏற்ப�ம் பிரச்ைன. ஒ�வர் வாங்கித்தந்த சாக்ெலட் காகிதம் �தல் அவரின்
அைனத்� வைகயான ேகபிள், மளிைகக்கைட, �ப்பர் மார்க்ெகட் பில் வைர
ேசமித்�ைவத்�க் ெகாள்�ம் பழக்கம் இந்த �ைறபா� உள்ளவர்களிடம்
இ�க்�ம்.
 

இப்பழக்கத்ைத �ைறபா� என்� இவர்க�க்�ச் ெசால்லி �ரியைவப்ப�
க�னம். ேம�ம் இதற்கான ஆேலாசைனகைள�ம் இவர்கள் ெப�வைத
அவமானமாக க��வார்கள்.

 

இவர்கள் இ�க்�ம் அைற, பணிெசய்�ம் அைற மிகப்ெபரிய �ப்ைபத்ெதாட்�
ேபாலேவ இ�க்�ம். எனேவ பிறரிடம் தகவல் ெதாடர்� ேபான்ற விஷயங்கைள
இவர்களால் பராமரிக்க ��யா�. பின்ேன, எப்ேபா�ம் ேகாப்�க�க்�ம்,
பில்க�க்� இைடயில் ஒளிந்தி�ந்தால் யா�க்�த்தான் இப்ப�
இ�ப்பவர்கைளப் பி�க்�ம்.
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அழகாக இ�க்கிேறனா?
 

பி�� -பா� �ஸ்மார்பிக் �ஸ்ஆர்டர்
 

தங்கள� உடல் எப்ப�யி�க்கிற� என்� இைடவிடாமல் ேயாசிப்பவர்க�க்�
ஏற்ப�ம் �ைறபா�. தங்கள் உடல் மீ� தீவிரமான கழிவிரக்கம் ெகாண்�
தான் அழகாக இல்ைல என கவைலப்பட்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள்.

அேதா� �ம்மாயி�க்காமல் இந்த �க்� நீளமாக இ�க்கிற�. உத�
சப்ைபயாக இ�க்கிற� என அழ�சாதனப் ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்�வ�
�தல் பிளாஸ்�க் சர்ஜரி வைர ெசல்வார்கள்.

 

தினசரி கண்ணா�யில் �கம் பார்க்கேவ அதிக ேநரத்ைத
எ�த்�க்ெகாள்வார்கள். தன்ைனப் பற்றிய தீவிரமான தாழ்�
மனப்பான்ைமையக் ெகாண்��ப்பார்கள். நான் அழகாக இல்ைல. அழகாக
இல்லாதவர்களால் எந்த ெவற்றி�ம் ெபற ��யா�. நான் ஒ� ேவஸ்ட் என
ேபசிக்ெகாண்� திரிவார்கள்.

 

அறி�றிகள்
 

கண்கைள ��டாக்�ம் நிறங்களில் உைடகைள அணிவார்கள். ேமக்கப்�ம்
�க்கலாக இ�க்�ம். பிளாஸ்�க் சர்ஜரி எங்ேக ெசய்யலாம் என
விவாதித்�க்ெகாண்� இ�ப்பார்கள். ஏராளமான டயட்கைள கைடபி�த்�
ஒேர வாரத்தில் உடல் அைமப்� மாறிவிடேவண்�ெமன வி�ம்�வார்கள்.

கார் கண்ணா�ல் �ட தன் உ�வத்ைதப் பார்த்� தி�த்தம் ெசய்�
ெகாண்��ப்பார்கள். தன்ைனக் கடப்பவர்கள் தன்ைனப் பார்த்� ஏேதா
கெமண்ட் அ�க்கிறார்கள் என மனதிற்�ள் ம��வார்கள்.

 

தாழ்� மனப்பான்ைமயால் மன அ�த்தம் உச்சத்திற்� ெசல்�ம்.
இதற்� உளவியல் வல்�நர்களின் அறி��த்தல்ப� ெதரபி வ�ப்�கள் ேதைவ.

மனநிைலைய சமப்ப�த்�ம் ம�ந்�கள் வழங்கப்ப�ம்.
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தைல�� அழகாக இல்ைல!
 

ட்ைரேசாட்�ேலாேமனியா
 

தன் �கம், தைலயி�ள்ள �� அழகாக இல்ைல என்� க�தி அவற்ைறப்
பி�ங்கிக் ெகாண்� இ�ப்பார்கள். எதற்காக இப்ப� ெசய்கிறார்கள்? �யின்
ஆஃப் பி�ட்� ஆவதற்�த்தான். ஆனால் இதற்� எதிர்மைறயான ��ேவ
கிைடக்கிற�. அதாவ� ��ைய அ�க்க� இ�த்� பிய்த்� ேபா�வதால்
தைல வ�க்ைகயாகிற�. ேதாலி�ம் காயம் ஏற்ப�கிற�.

  

தங்கள் உடலில் உள்ள தைல��, ைக, கால், இைம, ��வம்
ஆகியவற்றி�ள்ள ��ையப் பி�ங்�கிறார்கள். ேம�ம் இவற்ைற வாயிலிட்�
ெமன்� விழிப்�ணர்வற்ற நிைலயில் இவற்ைற வி�ங்�கின்றனர்.
இதன்விைளவாக பாதிக்கப்ப�பவர்க�க்� வயிற்�வலி, தைலவலி ஆகிய
பிரச்ைனகள் ஏற்ப�கின்றன.

 

இவர்கள் தங்கள் உடலி�ள்ள ��ைய பி�ங்�வேதா� நிற்பதில்ைல. தங்கள்
வீட்� ெசல்லப் பிராணிகைள�ம் �ம்மா வி�வதில்ைல. எனேவ பாதிக்கப்பட்ட
ேநாயாளிக�க்� சரியான உளவியல் சிகிச்ைச அளிப்ப� அவசியம். இ��ம்
ஓசி� வைகயில் ேச�ம். ெபண்கள் இப்பாதிப்�க்� அதிகம் உள்ளாகின்றனர்.
 

அறி�றிகள்
 

ச�க நிகழ்ச்சிகளிலி�ந்� தனியாக இ�ப்பார்கள்.

 

தினசரி பணிகைளக்�ட அக்கைறயாகச் ெசய்ய மாட்டார்கள்.

 

அைனத்� ெசயல்கைள�ம் பதற்றத்ேதா� ெசய்வார்கள். �யநம்பிக்ைக மிக
�ைறவாகேவ இ�க்�ம்.
 

�ற்ற உணர்�ம் அவமான�ம் ெகாண்��ப்பார்கள்.

 

சிகிச்ைச
 



உளவியல் வல்�நர் பாதிக்கப்பட்ட நபர்க�க்� பதற்ற உணர்ைவக் �ைறக்�ம்
பல்ேவ� பயிற்சிகைள வழங்�வார்கள். இதற்காக ம�ந்�கைள�ம்
பரிந்�ைரப்பார்கள்.
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நான் ேநாயாளி! - இல்ெனஸ் ஆன்ைசட்� �ஸ்ஆர்டர்
 

இதைன ைஹப்ேபாகாண்ட்ரியா என்பார்கள். பி�(Piku) படத்தில், அமிதாப்
பச்சன், மலம் கழிக்�ம் பிரச்ைனைய ெபரி�ப�த்திக்ெகாண்ேட  இ�ப்பார்
அல்லவா? அேததான். தனக்கி�க்�ம் சிறிய பிரச்ைனைய ஷங்கர்
ெலவ�க்� பிரமாண்டமாக நிைனத்� பயப்ப�வார்கள்.



 

�ட்�விரலில் அ�பட்��க்�ம். அதன் �லம் உடெலங்�ம் ெதாட்�ப்பார்த்�
அைனத்� இடங்களி�ம் வலிக்கிற� என்பார்கள். இதயம், நரம்�மண்டலம்,
�டல் ஆகிய இடங்களில் பிரச்ைனயாக இ�க்கிற� என �கார்
ெகா�ப்பார்கள். நி�ெபர்க் ேபான்ற ேசாதைன ைமயங்களில்
ஆயிரக்கணக்கான �ைற ேசாதைன ெசய்�ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள்.

அவர்கள் ேநாய் அறி�றிகள் இல்ைல என்றா�ம், நல்லா பார்த்தி�க்க
மாட்�ங்க, இன்ெனா��ைற பா�ங்கேளன் என ெதாந்தர� ெசய்வார்கள்.

 

உண்ைமயில் வலி என்பேத இ�க்கா�. அப்ப� உடல் உபாைதகள் இ�ந்தா�ம்
அ� இவர்கள் ம�த்�வர்களிடம் நண்பர்களிடம் �லம்�ம்  அள� இ�க்கா�.

 

ம�த்�வர்களின் பல்ேவ� ெதரபி வ�ப்�கள், ம�ந்�கள் �லம்
பிரச்ைனையக் கட்�க்�ள் ெகாண்� வரலாம்.
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ேபரழி� ஏற்ப�த்�ம் பாதிப்�!
 

பி�எஸ்� – ேபாஸ்ட் �ரமா�க் ஸ்�ெரஸ் �ஸ்ஆர்டர்
 

நாட்�ல் நடக்�ம் ேபார், ெபா�ளாதார சீரழி�, அன்� ெகாண்��ந்த நண்பர்
அல்ல� உறவினரின் மைற� ஆகியவற்ைற பி�எஸ்� பாதிப்ைப ஒ�வ�க்�
ஏற்ப�த்�ம். இதன்விைளவாக இப்பாதிப்�க்� உட்பட்டவர்கள் அதிகம்
ேகாபம் ெகாள்வார்கள். இரவில் �க்கம் வரா�, ேபனிக் தாக்�தல்
அறி�றிகளான இதயத்��ப்� அதிகரிப்�, வியர்ைவ �ரப்ப�, கா�
மந்தமான� ேபான்ற தன்ைமைய அைடவார்கள். ெசய்�ம் விஷயங்களில்
கவனம் இ�க்கா�. அ�க்க� கன� கண்� அல�வார்கள். �கத்தில்
விரக்தி ப�ந்தி�க்�ம்.



 

ெப�ம்பா�ம் ேபாரில் பங்ேகற்ற ரா�வ வீரர்க�க்� இந்த மனநல பிரச்ைன
உ�வா�ம். எனேவ ம�த்�வர்களின் ஆேலாசைனகைளப் ெபற்� ெதரபி
வ�ப்�களில் கலந்�ெகாள்வ�, ேநர்மைறயான எண்ணங்கைள வளர்ப்ப�
�க்கியமா�ம். ��வாக ெதரபி எ�ப்ப� இதில் நல்ல பயன்கைள
ஏற்ப�த்�கிற�.

 

பதற்றம் ெகா�க்�ம் எண்ணங்கள் உடலில் ஆபத்தான �ழலில் �ரக்�ம்
அட்ரினலிைன �ரக்க ைவக்கிற�. இதன் விைளவாக உடல் ேதைவயின்றி
எச்சரிக்ைக அைடகிற�. இதில் �ைளயி�ள்ள ைஹப்ேபாதாலமஸ்
�க்கியமான பங்ைக வகிக்கிற�.
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தீப்ெபாறி!
 

ஏஎஸ்ஆர் – அக்�ட் ஸ்�ெரஸ் �ஸ்ஆர்டர்
 

சாைலயில் ெசல்�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் ேபாக்�வரத்� ெநரிசல், விபத்� என
சின்ன சம்பவங்கள் �ட ஒ�வ�க்� ஏஎஸ்ஆைர �ண்�விடக்��ம்.
இதனால் இவர்களின் உடலில் ேபனிக் தாக்�தல் ஏற்ப�ம். எந்த
விஷயத்தி�ம் கவனம் ெச�த்த��யா�, உணர்ச்சிகைள இவர்களால்
கட்�ப்ப�த்த ��யாமல் அந்த இடத்தில் ெவ�த்�வி�வார்கள்.

ெப�ம்பா�ம் நடக்�ம் சம்பவங்க�க்� இவர்கள� பதில், ஆேவசமான
உணர்ச்சிகரமான பதில�யாக இ�க்�ம். இ� இவர்கள� வாழ்க்ைகைய
ெப�ம் சிக்கலில் தள்�ம்.
 

இந்த அறி�றிகள் இ�ந்தால் ஆேற மாதங்களில் பி�எஸ்� �ைறபாட்�க்�
இந்நபர்கள் ஆளாவார்கள். �றிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி காரணமாக உ�வாகிற
பாதிப்� ஒ�மாதம் வைர இ�க்�ம். பி�எஸ்� அறி�றிகள் �ன்� மாதங்கள்
வைர உடலில் இ�க்�ம்.



 

இதற்� தனிேய ம�ந்�கள் ஏ�மில்ைல. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நண்பர்கள்
அவர்களிடம் ேபசி ஆதரவாக இ�ந்தால் ேபா�ம். உளவியல் வல்�நர்கள்
இதற்ெகன தனி ெதரபிகைள வழங்�கிறார்கள்.
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��வில்லாத ேசாகம்!
 

அட்ெஜஸ்ட்ெமண்ட் �ஸ்ஆர்டர்
 

��ம்பத்தில் உள்ளவர்களின் இறப்�, ெபற்ேறாரின் சண்ைட, விவாகரத்�,

ேநாய், காய��வ�, இடம்ெபயர்�, ேவைலயின்ைம, ேவைலயில் ெந�க்க�
ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்ப�பவர்க�க்� ேந�ம் �ைறபா� இ�.

 

அதிகபட்சம் �ன்� மாதங்க�க்கள் அந்த பிரச்ைனைய சமாளிக்க
பழகிவிட்டால் எந்த சிக்க�ம் இல்ைல. ஆனால் அைத�ம் மீறி �ழல்
ெசல்�ம்ேபா� உளவியல் வல்�நர்களின் ஆேலாசைன�ம், ம�ந்�க�ம்
ேதைவப்ப�ம்.
 

�க்கமின்ைம, எப்ேபா�ம் ேசாகமாக இ�ப்ப�, பதற்றம் ெகாள்வ�,

ெசய்�ம் பணியில் கவனமின்ைம�டன் ெசயல்ப�வ�, அ��ெகாண்ேட
இ�ப்ப� ெபா�வான அறி�றிகளா�ம். �ன்� மாதங்களிலி�ந்�
ஆ�மாதங்க�க்� ஒ�வ�க்� இந்த அறி�றிகள் இ�ந்தால் அவ�க்�
எதிர்மைறயான எண்ணங்கள் உ�வா�ம். அ� அவரின் ெசாந்த, தனிப்பட்ட
வாழ்க்ைகைய பாதிக்�ம்.
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அன்பில்லாத மன�!
 

ரியாக்�வ் �டாச்ெமன்ட் �ஸ்ஆர்டர்
 

�ழந்ைதகள் பிறந்� வள�ம்ேபா� தா�டன் மனதளவில், உடலளவில்
ஒன்றிைணந்� இ�க்கேவண்�ம். அக்காலகட்டங்களில் அவர்க�க்�
இைடயில் சரியான ெதாடர்� அைமயாதேபா� �ழந்ைதகளின் ஆ�ைமயில்
பல்ேவ� �ள�ப�கள் ஏற்ப�ம். தன்னம்பிக்ைகயின்ைம, ச�கவிலகல்,

பிற�டன் பழ�வதில் த�மாற்றம், மன அ�த்தம் ஆகியவற்ைற எதிர்ெகாள்ள
ேநரி�ம்.
 

தாயின் அன்ைப ெபறாதவர்கள் எளிதில் மன அ�த்தத்திற்� உட்ப�வார்கள்.

நிஜத்ைத�ம், தன� மனதி�ள்ள எதிர்பார்ப்ைப�ம் ெபா�த்திப் பார்த்�
ஏமாற்றம் அைடவார்கள்.

 

ெப�ம்பா�ம் ச�கத்ைத விட்� தனிைமப்ப�த்திக் ெகாள்வார்கள்.

இதன்விைளவாக இவர்கள் ஒன்ைறக் கற்�க்ெகாள்வ� க�னம். அதில்
ேமம்ப�வ�ம் சிரமம்.
 

எளிதில் தன் மீதான நம்பிக்ைகைய இழப்பார்கள். சி�வயதில் தா�டன்
சரியான ெதாடர்� இல்லாதவர்களால், வளர்ந்தபிற�ம் நம்பிக்ைகயான
உற�கைள வளர்த்ெத�க்க ��யா�. ச�கத்திலி�ந்� தன்ைன
விலக்கிக்ெகாள்வதால் பல்ேவ� சவால்கைள சந்திக்�ம்ப� இ�க்�ம்.
 

தங்கள் இளைமக்கால ேசாகங்கைள மறக்க ம�, ேபாைதப்ெபா�ட்கைள
நா�வார்கள்.



.
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பரபரக்�ம் �ழந்ைதகள்
 

ஏ�ெஹச்�- அட்ெடன்ஷன் ெடஃபிசிட் ைஹப்பர்
ஆக்�விட்� �ஸ்ஆர்டர்
 

�ைளயி�ள்ள நரம்�மண்டலத்தில் ஏற்ப�ம் �ைறபா�. இதன் காரணமாக
�ழந்ைதகள் பரபர ����ெவன கட்�ப்ப�த்த ��யாதப� ேவைலகைள
ெசய்வார்கள். உணர்ச்சிகைள கட்�ப்ப�த்த ெதரியாமல் இ�ப்பார்கள்.

இைடயறா� ஏதாவ� ஒன்ைற ெசய்�ெகாண்ேட இ�ப்பதால் ஓய்� என்பேத
இவர்க�க்�த் ெதரியா�.

 

ேமேலாட்டமாக பார்த்தால் இ� நல்ல விஷயம்தாேன என்� ெதரி�ம். ஆனால்
வ�ப்பில் இவர்களால் ஓரிடத்தில் அமர்ந்� பாடங்கைள ேகட்க ��யா�.

அதனால் அைனத்� வ�ப்�களி�ம் வ�ப்�க்� ெவளியில்
அ�ட்ஸ்ேடண்�ங்காக நிற்பார்கள். அல்ல� இவர்கைள நீங்கள் சிறப்�க்
�ழந்ைதகள் பள்ளிகளில்தான் ேசர்க்க ேவண்�யி�க்�ம்.
 

மரப�, �ழல், பிறக்�ம்ேபா� �ைறந்த எைட, க�விலி�ந்� �ன்�ட்�ேய
பிறப்ப� ஆகியவற்றால் ஏ�ெஹச்� பிரச்ைன ஏற்ப�வதாக ஆய்�
வல்�நர்கள் கணிக்கிறார்கள்.

 

�ழந்ைதயாக இ�க்�ம்ேபா�ம் இந்தச் �ைறபாட்ைடக் கண்�பி�ப்ப�
க�னம். அப்ப� கண்�பி�த்தால் இைளஞரா�ம்ேபா� அவ�க்� ஏற்ப�ம்
ேவைலவாய்ப்�, உயர்கல்வி ஆகிய சிக்கல்கைளத் தீர்க்க ���ம்.
இக்�ழந்ைதகளின் நடவ�க்ைககைள கண்காணித்� அப்�றம்தான்
ஏ�ெஹச்� பிரச்ைனையக் கண்டறிய ���ம். எவ்வள� ேவகமாக
கண்�பி�க்கிறீர்கேளா அவ்வள� உங்க�க்�ம், உங்கள் �ழந்ைதக்�ம்
நல்ல�.

 



 

 

இவர்கைள ஆண்டவேன வந்� ெசான்னா�ம் உட்கார ைவக்க ��யா�.

எ�ந்� அங்�மிங்�ம் நடப்பார்கள். ஓ�வார்கள். இதன் காரணமாக
வ�ப்பில் அமரச்ெசய்� ஒ� விஷயத்ைதச் ெசால்லிக்ெகா�ப்ப�.. ம்ஹூம்
என்ன ெசய்தா�ம் நடக்கா�.

 

ைக, கால், தைல என உடல் பாகங்கைள ேதைவேயா இல்ைலேயா
அைசத்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். இ� நிற்�ம்ேபா�ம், நடக்�ம்ேபா�ம்
நடக்�ம்.
 

நமக்� கா� ெசவிேடா எ�ம்ப� அைனத்� விஷயங்கைள�ம் சத்தம்
ேபாட்� ெசால்லிவிட்�த்தான் ெசய்வார்கள். ெமன்ைமயாக ேப�வ� என்ப�
இவர்க�க்�த் ெதரியா�.

 

எப்ேபா� ஏதாவ� ஒ� விஷயத்ைத ெசய்�ெகாண்ேட இ�ப்பதால் அ�
அவர்களின் உயி�க்� ஆபத்�, ஆபத்தில்ைல என்பைத உணரமாட்டார்கள்.

நிைறய விஷயங்கைள டக்ெகன மறந்�வி�வார்கள்.

 

எைத�ம் கவனத்தில் ெகாள்ள மாட்டார்கள். யாராவ� ேப�ம்ேபா� இைடயில்
தி�ெரன ��ந்� ேப�வார்கள். எைத�ம் ��ைமயாக ெசய்யமாட்டார்கள்.

எளிதில் கவனம் கைலந்�வி�ம்.
 

ெபா�ட்கைள எளிதில் கீேழ ேபாட்� உைடத்�வி�வார்கள்.

 

�வி ெதா�ப்பாளர்கைள விட அதிகம் ேப�வார்கள். அவர்கைளப் ேபாலேவ
ேயாசிக்காமல் ேப�வார்கள். பிறர் ேபச வாய்ப்ேப தர மாட்டார்கள்.

 

தினசரி இக்�ழந்ைதகள் என்ன ெசய்யேவண்�ம் என்பைத பட்�யல் ேபாட்�
அவர்கள் அைதப் �ரிந்�ெகாள்�ம்ப� �றேவண்�ம். இதைன படமாகேவ,

எ�த்�க்களாகேவ நீங்கள் உ�வாக்கலாம்.
 

�ழந்ைதகள் �றிப்பிட்ட விஷயங்கைளச் ெசய்தால் அவர்க�க்� பரி�கைள
வழங்கலாம். இதனால் விஷயங்கைள கவனம் சிதறாமல் அவர்கள் ெசய்�
��க்க ���ம்.
 

�ழந்ைதகளிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிேறாம் என்பைத ெபற்ேறார் �ரிய
ைவக்கேவண்�ம். அப்ேபா�தான் அவர்க�க்� நல்ல பழக்கவழக்கங்கைள
கற்�க்ெகா�க்க ���ம்.
 



ஏ�ெஹச்� �ைறபா� ெகாண்ட �ழந்ைதக�க்� தனிேய ெதரபிகள்
உண்�. அதைன ெபற்ேறார் ஏற்� ெசய்யலாம். �ைளயி�ள்ள ேடாபைமன்
�ரப்� இவர்க�க்� அதிகம் என்பதால், அதைன �ண்�விடக்��ய �, காபி
பானங்கைள ��க்க தரக்�டா�. அவர்கைள அைமதிப�த்தினாேல
அவர்களின் ெசயல்பா�கள் �ைற�ம் என்பைத மனதில் ெகாள்�ங்கள்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33
 

தகவல்ெதாடர்பில் த�மாற்றம்
 

ஏஎஸ்� - ஆட்�சம் ஸ்ெபக்ட்ரம் �ஸ்ஆர்டர்
 

இக்�ைறபாட்�க்� தீர்� கிைடயா�. வாழ்க்ைக ��வ�ம் பிற�டன் தகவல்
ெதாடர்� ெசய்வதில் த�மாறியப� இ�ப்பார்கள். ச�கத்ேதா� இைணந்�
ெசல்வ� இவர்க�க்� க�னம்.
 



�ழந்ைதக�க்� வார்த்ைதகைளச் ெசால்�வதில் க�னம், வய�
வந்தவர்க�க்� ச�கத்ேதா� இைணந்� ெசல்வதில் த�மாற்றம் என்றால்
அவர்க�க்� ஏஎஸ்� பிரச்ைன இ�க்கிற� என �ரிந்�ெகாள்ளலாம்.
 

�ழந்ைதகள் சில வார்த்ைதகள், ெசாற்கைள மட்�ேம தி�ம்ப தி�ம்பச்
ெசால்�வார்கள். உடல் இயக்க �ைறயில் த�மாற்றம் இ�க்�ம். கண்கைளப்
பார்த்� ேபச மாட்டார்கள். �க்க �ைறபா�கள் ஆகியைவ ெபா�வான
அறி�றிகள். இதில் நிைலைம தீவிரமைடந்தால் �ழந்ைதகள் மன
அ�த்தத்திற்கான அறி�றிகைள ெவளிப்ப�த்�வார்கள்.

 

ெபற்ேறா�க்� ம� அ�ந்�ம் பழக்கம் இ�ப்ப�, மரப� சார்ந்த சிக்கல்,

திட்டமிட்ட காலத்திற்� �ன்ேப �ழந்ைத பிறப்ப� ஆகிய காரணங்களால்
�ழந்ைதக�க்� ஆட்�ச பாதிப்� ஏற்படலாம். ஆட்�சம் பற்றி விழிப்�ணர்�
ஏற்ப�த்தி வ�ம் எ�த்தாளர் பாலபாரதி தன்�ைனப்� �ைறபா� என
இதைன தன்�ைடய �லில் ��கிறார். ஆனால் இங்� அைனவ�க்�ம்
�ரியேவண்�ம் என்பதற்காக ஆட்�சம் என்ேற �றிப்பி�கிேறாம்.
தைசச்சிைத� ேநாய், ட�ண் சிண்ட்ேராம், ெசரிப்ரல் பால்சி ஆகியைவ
ஆட்�சத்ேதா� ெதாடர்�ைடய �ைறபா�களா�ம்.
 

அறி�றிகள்
 

ெமாழிைய தாமதமாகேவ கற்கத் ெதாடங்�வார்கள். அதன் ெபா�ைள
உணர்ந்�ெகாள்வ� க�னம். எனேவ �றிப்பிட்ட கட்�ைரையப் ப�த்தால்
அதி�ள்ள நைகச்�ைவைய இவர்களால் �ரிந்�ெகாள்ள ��யா�.

ச�கத்ேதா� இைணந்� பழக ��யா�. ஒ�வரின் அந்தரங்கம் அவரின்
ெமாழி, உடல்ெமாழி ஆகியவற்ைற இவர்களால் �ரிந்�ெகாள்ள ��யா�.

இவர்கள் தனக்�த் ேதான்றியைத ெசால்லிக்ெகாண்��ப்பார்கள் அல்ல�
பிறர் ேபசியைத தி�ம்ப ெசால்லிக்ெகாண்��ப்பார்கள். சில உடல்
அைச�கைள தி�ம்ப தி�ம்ப சலிப்ேபயின்றி ெசய்வார்கள். அைதப்பற்றிய
உணர்� இவர்களிடம் இ�க்கா�.

 

ஒலி இவர்கைளக் கட்�ப்ப�த்�ம். அதிக இைரச்சலான இடங்கைளக்
கண்டால் பதறி ஓ�வார்கள். உடலின் ேமாட்டார் அைமப்�கள் சரியாக
ெசயல்படா� என்பதால் இவர்களால் ேபனா பி�த்� அழகாக �த்�ேபால
எல்லாம் எ�த ��யா�. கண்களில் �� வி�கிற� என்றால் அதைன
�ன்�ட்�ேய த�க்கத் ெதரியா�.

 



பிறரின் ேகாணத்திலி�ந்� விஷயங்கைள அ�கத் ெதரியா�. அதனால்
இவர்களிடம் ெபாய் ெசான்னால் �ட அதைன உண்ைமயா, ெபாய்யா என
ேவ�ப�த்தி �ரிந்�ெகாள்ள ��யா�.

 

ஆட்�சம் என்ற �ைறபாட்ைட �ணப்ப�த்த ��யா�. பல்ேவ� ெதரபிகைள
ஆட்�ச வல்�நர்கள் நடத்�கின்றனர். இதற்கான கட்டணம் என்ப� அதிகம்
என்றா�ம் �ழந்ைதகைள இவ்�லகில் ச�கத்ேதா� இைணந்� வாழ
ைவக்க இவற்ைற நீங்கள் ெசய்�தான் ஆகேவண்�ம்.
இவற்ைற ��ைமயாக அறிய எ�த்தாளர், ஆட்�ச ெசயல்பாட்டாளர்
பாலபாரதி, அவர� மைனவி லஷ்மி ஆகிேயார் எ�திய �ல்கள் உத�ம்.
 

பாலபாரதியின் வைலத்தளம்
blog.balabharathi.net
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இ� நிஜமா?
 

ஸிேசாெபெரனியா
 

ஸிேசாெபெரனியா பாதிப்� உலகி�ள்ள 1.1 சதவீத வய� வந்ேதா�க்�
இ�க்கிற�. இந்த வார்த்ைத கிேரக்கத்திலி�ந்� வந்த�. இதற்� ெபா�ள்,

பிள�பட்ட மனம். ேநர�யாக ெபா�ள் ெகாள்ளாதீர்கள்.

 

இக்�ைறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டவர் கற்பைனயில் பார்க்�ம் விஷயங்கைள
நிஜம் என்� நம்�வார். அ� ச�கத்திலி�ந்� அவர� இ�ப்ைப �ரமாக்�ம்.
ேபாைதப்ெபா�ட்கள், ம�பான பழக்கம் ெகாண்டவர்க�க்� நாளைடவில்
இப்பிரச்ைன ஏற்ப�ம் வாய்ப்� உள்ள�.

 



மரப� ரீதியாக, தாயின் க�வைறயில் இ�க்�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் அசாதாரண
மாற்றங்கள், �ழல் காரணங்கள் ஆகியவற்ைற இக்�ைறபா�
ஏற்ப�வதற்கான காரணமாகச் ெசால்�கிறார்கள்.

 

�ைளயி�ள்ள நி�ரான்களில் அபரிமிதமாக �ரக்�ம் ேடாபைமன்,

ெசரேடானின் ஆகியவற்றின் பாதிப்பினா�ம் இக்�ைறபா� தீவிரமைடகிற�.

��ம்பம் சார்ந்த பிரச்ைனகளால் ஸிேசாெபெரனியா ஏற்ப�வதாக இ�பதாம்
�ற்றாண்�ல் ெதாடக்கத்தில் �றிவந்தனர். ஆனால் அதற்� உ�தியான
அறிவியல் ஆதாரங்கள் இல்ைல.

 

இக்�ைறபாட்�ற்� ம�ந்�கள் கிைடயா�. கட்�ப்ப�த்த ���ம். அதேனா�
வாழப்பழகிக்ெகாள்வ� சிறப்�.
 

ேநர்மைற எதிர்மைற அறி�றிகைளப் பார்ப்ேபாம்.
 

ெதரிந்தவர்களில் �ரலில், அல்ல� ெதரியாத �ரல்களாக காதில் ேகட்�ம்.
ேராஸ் கலரில் எ�ைம நிற்ப� ேபால கண்களில் காட்சி ெதன்ப�ம்.
ெப�ம்பாலாேனார்க்� வன்�ைற காட்சிகள் ெதரி�ம். இைவ கற்பைனக்
காட்சிகள்.

 

உடலில் எ�ம்�கள் ஊர்ந்� ெசல்வ� ேபான்ற உணர்�கள் உண்டா�ம்.
உண�ப்ெபா�ட்களிலி�ந்� வ�ம் �ைவகைள, மணங்கைள ேவ�ப�த்தி
அறிய��யா�.

 

ஒ� மனிதர் தன்ைன �கழ்ெபற்றவராக நிைனத்�க்ெகாள்வார். யாேரா
தன்ைன பின்ெதாடர்வதாக, சதிவைலகைளப் பின்�வதாக
நிைனத்�க்ெகாள்வ�.

 

தன்ைன யாேரா கட்�ப்ப�த்�வதாக நிைனத்�க்ெகாள்வ�.

 

எதிர்மைற
 

தீவிரமான நிைலயில் கீழ்க்கண்ட அறி�றிகைள ெவளிப்ப�த்�வார்கள்.

இவர்கேளா� தகவல்ெதாடர்� ெகாள்வ� க�னம். கண்கைளப் பார்த்� ேபச
மாட்டார்கள். உட�க்�ம் ேப�வதற்�மான ெதாடர்� வி�பட்�வி�ம்.
 

உணர்ச்சிகைள ெவளிப்ப�த்�வ� �ைறவாக இ�க்�ம். காஞ்சனா
படத்ைதப் பார்க்�ம்ேபா�ம், கிரி படம் பார்க்�ம்ேபா�ம் ஒேர மாதிரியான



உணர்ச்சிகைள ெவளிப்ப�த்�வார். மகிழ்ச்சிைய �கத்தில் ேதட
ேவண்�யி�க்�ம்.
 

�க்க ேநரம் மா�ம். அதிகேநரம் ப�க்ைகயில் �ங்�வார்கள்.

நீண்டேநரமாக ஒேர நிைலயில் அமர்ந்� இ�ப்பார்கள்.

 

நாகலட்�மி சண்�கத்தின் ெமாழிெபயர்ப்ைப ப�த்தா�ம் அவர� ஆ�ைம
வ�ப்பில் பங்ேகற்றா�ம் �ட இவ�க்� வாழ்க்ைகயில் நம்பிக்ைகேய வரா�.

தினசரி நடவ�க்ைகக�ம் ப�ேமாசமாக இ�க்�ம்.
தான் ேப�ம் விஷயங்கள், அைதெயாட்� ெசய்�ம் ெசயல்பா�கள் எதைன�ம்
நிைனவில் ைவத்தி�க்க மாட்டார்.
 

ெபாங்க�க்� வடகறிைய ைவத்� பார்சல் கட்�வ� ேபால
ெசயல்பா�க�க்� ெபா�த்தேம இ�க்கா�. ஆனால் அப்ப�த்தான்
நடந்�ெகாள்வார்கள்.

 

ச�கம் சார்ந்த தன� நண்பர்கள் சார்ந்த விழாக்களில் ெப�ம்பா�ம்
பங்ேகற்பைதத் தவிர்ப்பார்கள்.

 

ச�க தன்னார்வலர்கள், ம�த்�வர்கள், ம�ந்தகங்கள் என அைனவ�ம்
ஒன்றாகச்ேசர்ந்� ெசயல்பட்டால் மட்�ேம இவர்களின் பாதிப்�கைள
எதிர்மைறயாக ெசல்ல ��யாதப� த�க்க ���ம்.
 

இவர்க�க்கான மனநிைலைய சமப்ப�த்�ம் ம�ந்�கள் உண்�. ேநாையத்
தீர்க்க ��யா�. கட்�ப்பாட்�ற்�ள் ைவத்�க்ெகாள்ளலாம்.
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கட்�ப்ப�த்த ��யாதவர்கள்
 

ஸிேசாஅஃெபக்�வ் �ஸ்ஆர்டர்
 

மரப�க்கள் �க்கிய பங்� வகிக்�ம் மனநலப் பிரச்ைன இ�. உலகில் ஒ�
சதவீத மக்கள்ெதாைகயினர் இவ்வைக மனநலப் பிரச்ைனகளால்
பாதிக்கப்பட்�ள்ளனர். மன அ�த்தம், ஆ�ைம பிறழ்� ேபான்ற அறி�றிகள்
ஒ�வ�க்� காணப்ப�ம்.
 

இந்த பிரச்ைனைய ஒ�வர் அைடயாளம் காண்ப� எளி�. ஒ�வைர யா�ம்
பராமரித்� வளர்க்கவில்ைல என்றால், ஒ� இடத்தில் ஒ�வரால் ெபா�ந்திப்
ேபாக��யவில்ைல எ�ம் �ழல்களில் ஸிேசாஅஃெபக்�வ் �ஸ்ஆர்டர்
பிரச்ைனக்கான அறி�றிகள் ெவளிப்ப�ம். இரண்� வாரங்க�க்� ேமல்
அறி�றிகள் ெதாடர்ந்தால் கண்�ப்பாக உளவியல் வல்�நர்களின்
ஆேலாசைன�ம், அவரின் பரிந்�ைரயின்ப� ம�ந்�கைள�ம்
சாப்பிடேவண்�ம்.
 

����ெவன ஏதாவ� ேவைலகைளச் ெசய்தப� இ�ப்பார்கள்.

கட்�ப்ப�த்தேவ ��யா�. சவாலான பல�ம் ெசய்ய பயப்ப�ம்
விஷயங்கைளச் ெசய்வார்கள். உணர்ச்சி ெகாந்தளிப்பான நிைலயில்
இ�ப்பார்கள். �ைறவாகேவ �ங்�வார்கள்.

 

ஏண்டா எ�மச்சாணிைய �ஞ்சியில் அப்பிய மாதிரி இ�க்ேக என
நண்பர்கேளேய ேகட்க ைவக்�ம் அள� ேசாகமாக இ�ப்பார்கள். மனதில்
தீவிரமான ெவ�ைம உணர்� இ�க்�ம். தற்ெகாைலக்�ம் �யல்வார்கள்.



ெபா�வான மன அ�த்த அறி�றிகைள ெவளிப்ப�த்�வார்கள்.

 

தன� எண்ணங்கள், ெசயல்பா�கள், விைள�கள் ஆகியவற்ைறப் பற்றி
கவனமாக இ�க்கேவண்�ம். இதற்காக உளவியல் வல்�நர்கள் ெகா�க்�ம்
ஆேலாசைனகைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். மனநிைலைய சமநிைலக்�
ெகாண்� வ�ம் ம�ந்�கைள சில காலம் சாப்பி�வ� மிக அவசியம்.
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ெமௗன��!
 

கட்ேடானியா
 

எளிைமயாக ெசான்னால் �ன்னாள் பிரதமர் மன்ேமாகன் சிங் ேபால நடக்�ம்
அைனத்ைத�ம் கண்கலங்க பார்த்�விட்� அைமதியாக இ�ப்பார்கள். தான்
நிைனப்பைத ெவளிேய ெசால்ல��யா�. �ன்� ேவைள�ம் ேசாகமாகேவ
இ�ப்பார்கள். ப�ன் ேபால இ�ப்பவர்கள் ஜீேரா வாட்ஸ் பல்ப் ைச�க்�
மா�வார்கள். ஒல்லியாக இ�ப்பவர்கள் ஆலமரம் ேபால மா�வதற்�ம்
வாய்ப்�ள்ள�. தினசரி ெசயல்பா�களில் ஆர்வம் �ைற�ம். ெவளியில்
நடக்�ம் நிகழ்ச்சிகளில் பங்ேகற்க மாட்டார்கள். தற்ெகாைல எண்ணம்
தைல�க்�ம். தான் எதற்�ம் உதவாதவன் என்� உ�தியாக
எண்�வார்கள்.

 

அறி�றிகள்
 

நடக்�ம் நிகழ்ச்சிக�க்� எதிர்விைன இ�க்கா�. இவர்கேள
நிைனத்தா�ம் உட�ம், மன�ம் ஒத்�ைழக்கா�. எனேவ நீங்கள் கா�
ெகா�த்� ேபச ெசான்னா�ம் ேபசேவ மாட்டார்கள்.

 

பிறர் என்ன ேப�கிறார்கேள அைதேய தி�ம்ப தி�ம்ப ெசால்லிக்
ெகாண்��ப்பார்கள்.

 

ெசரிமானக் ேகாளா� உள்ளவர்கள் ேபால �கத்ைத ைவத்தி�ப்பார்கள்.

தீவிரமான வயிற்�வலிைய சந்திப்பவர்கைளப் ேபால �கம் பல்ேவ�
சமிக்ைஞகைள ெவளிப்ப�த்�ம்.
 



உற்சாகமாக ேபசினா�ம், உள்�த்தாக ேபசினா�ம் �கத்தில் எந்த
உணர்ச்சி�ம் இ�க்கா�. ைக, கால்கைள�ம் �ட அ�க்க� மாற்றி
ைவக்கமாட்டார்கள்.

 

ஒேர மாதிரியான உடல் அைச�கைளச் ெசய்வார்கள். மற்றவர்க�ைடய
உடல்ெமாழிைய அப்ப�ேய காப்பி அ�ப்பார்கள்.

 

வாழ்க்ைகைய நடத்�வதற்கான பயிற்சிகேளா� ம�ந்�கைள�ம் மனநல
ம�த்�வர்கள் பரிந்�ைரக்கின்றனர். உ.தா. ெபன்ேசாைடயஸ்ைபன்ஸ்.
 

இவர்களின் ெதரபி, பயிற்சிகள் பயனளிக்கவில்ைல என்றால், தைலயில்
சாதனங்கைளப் ெபா�த்தி மின்சாரத்ைத �ைளக்� பாய்ச்�வ�
இ�திக்கட்ட சிகிச்ைசயா�ம்.
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கற்பைன�ம் நிஜ�ம்!
 

ெடல்�ஸ்னல் �ஸ்ஆர்டர்
 

கற்பைனயான விஷயங்கைள உ�வாக்கி அைத நிஜத்�டன் கலக்கி
�ழம்�வ�தான் இப்பிரச்ைன. அரிதாகேவ மனிதர்க�க்� ேந�கிற�.

கற்பைனயாக நடக்�ம் விஷயங்கைள நைட�ைற வாழ்க்ைகேயா�
�ழப்பிக்ெகாள்வதால் இவர்க�க்� ச�க வாழ்க்ைக அைமயா�. தன்ைன
யாேரா பின்ெதாடர்கிறார்கள், உணவில் விஷம் கலந்�விட்டார்கள் என
நிைனத்� பயந்�ெகாண்��ப்பார்கள். அயல்கிரகவாசிகள் �மிக்�
வந்�விட்டதாக நிைனத்�க்�ட பயப்ப�வார்கள்.

 

உலகில் 0.2 சதவீத மக்கள் மட்�ேம இந்த கற்பைன ஏற்ப�த்�ம்
மனப்பிரச்ைனக்� உள்ளாகியி�க்கிறார்கள்.

 

ம�பானம், ேபாைதப்ெபா�ட்கள் பயன்பா� இப்பிரச்ைனைய �ண்�வி�ம்
�க்கியமான காரணி.
 

அறி�றிகள்
 

தங்களின் ேதாலில் எ�ம்�கள் ஊர்ந்�ெகாண்��ப்பதாக அ�க்க�
ெசால்�வார்கள்.

 

பிரபலமாக உள்ள ந�ைக தன்ைன காதலிப்பதாக ெசால்�வார்கள். அதீத
ைதரியத்தில் பிற ெபண்கைள காதலிக்கச் ெசால்லி மிரட்�வார்கள்.

 

  உலகிேலேய அரிய�ம், பிரமிப்�ட்�ம் திறைமகள் தன்னிடம் இ�ப்பதாக
நம்�வார்கள். உலைக உய்விக்க வந்த கட�ளின் �தர் நான் என்பார்கள்.

அவமானப்ப�த்தப்பட்டதாக, உள� பார்க்கப்ப�வதாக
நிைனத்�க்ெகாள்வார்கள்.

 

தங்களின் கணவர் அல்ல� மைனவி தன்ைன ஏமாற்�வதாக
எண்�வார்கள்.
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கைலந்�ேபா�ம் நிைன�!
 

�ெமன்ஷியா
 

�ைள நி�ரான்களில் ஏற்ப�ம் பாதிப்பால் இக்�ைறபா� ஏற்ப�கிற�.

இவர்களால் ேததி, கிழைம, நாட்கள் என எைத�ம் ைவத்�க்ெகாள்ள
��யா�. ��ெவ�க்க த�மா�வார்கள். ேப�ம்ேபா� அ�த்த வார்த்ைத
என்ன ேப�வ� என ெதரியாமல் த�மா�வார்கள். இதனால் இவர்களின்
தன்னம்பிக்ைக தள�ம். மன அ�த்தத்தில் வீழ்வார்கள்.

 



அல்சீமர் ேநாய் தாக்�தல் �ெமன்ஷியாைவ உ�வாக்�ம். �ைளயில்
ெசல்க�க்� ெவளிேய ஏற்ப�ம் �ரதம், பிற ெசல்கைளத் தாக்கி அழிக்�ம்.
இதன் காரணமாக �ெமன்ஷியா ஏற்ப�ம் வாய்ப்� உ�வாகிற�. �திய
வயதில்தான் �ெமன்ஷிய ெதாடங்�கிற�. ஆனால் ஐம்ப� வயதில்
இ�ப்பவர்க�க்�ம் இப்ேபா� இந்ேநாய் வரத்ெதாடங்கி�ள்ள�.

 

வஸ்�லர் �ெமன்ஷியா ேநாய் பாதிப்� ஏற்பட்டால், �தி�க்� விைட
ெசால்�வ�, காரண அறி�, நிைன�த்திறன் ஆகியைவ பாதிக்கப்ப�ம்.
அல்சீமர் மற்�ம் பார்க்கின்சன் ேநாய் பாதிப்� உடலில் ஏற்ப�ம்ேபா�,  பல்ேவ�
கற்பைனயான விஷயங்கள் ேநாயாளிக�க்� ெதரிய ெதாடங்�ம்.
  

பிரன்ட்ெடம்ெபாரல் �ெமன்ஷியா
 

இந்த பாதிப்� ஏற்ப�ம்ேபா� ெதரிந்த ேபசிவந்த ெமாழிைய ேபச ��யா�.

நடவ�க்ைக, �ணங்களில் மாற்றம் ஏற்ப�ம்.
 

அறி�றிகள்
 

பிற�க்� �ெமன்ஷியாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ேப�வ� �ரியா�.

ெமாழிைய ேப�வ�ம் க�னமாகேவ இ�க்�ம்.
 

பிறர் ேப�வைத இவர்களால் �ரிந்�ெகாள்ள ��யா�.

 

எதி�ம் கவனம் இ�க்கா�. எனேவ, இவர்களால் எந்த பிரச்ைனயி�ம்
��� எ�க்க ��யா�. தனியாக வாழ்வ�ம் க�னமாகிக்ெகாண்ேட வ�ம்.
 

�ெமன்ஷியா ேநாயாளிக�க்� ஏற்ப�ம் பாதிப்�கள்
ெபா�ைமப்ப�த்தப்பட்டதல்ல. எனேவ, அவர்க�க்� தினசரி
ெசய்யேவண்�ய பணிகைள அ�க்க� நிைன�ப�த்தேவண்�ம்.
அவர்க�க்� பல்ேவ� வாக்கியங்கைள, உைரயாடல்கைள
ப�த்�க்காட்டலாம். இச்ெசயல்பா�கள் �லம் நிைன�த்திறைன அதிகரிக்க
���ம்.
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�ைளயில் வி�ம் இ�!
 

சி�இ: �ேரானிக் �ராமா�க் என்ெசபேலாபதி
 

கால்பந்�, ரக்பி, �த்�ச்சண்ைட ஆகிய விைளயாட்�க்கைள
விைளயா�பவர்க�க்� இப்பிரச்ைன ஏற்ப�ம் வாய்ப்� உள்ள�. தைலயில்
அ�ப�வதால் தைலவலி, கி�கி�ப்�, ஞாபக மறதி, ��ெவ�க்க��யாமல்
திண�வ�, உணர்ச்சிகைள கட்�ப்ப�த்த இயலாைம ஆகிய பாதிப்�கள்
ஏற்ப�கின்றன.

 

அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த கால்பந்�வீரர்கள் 99 சதவீதம் ேப�க்� சி�இ
பாதிப்�கள் ஏற்பட்�ள்ளன. இந்த பாதிப்� �ைளயில் ஏற்ப�வைதத் த�க்க
தைலக்கவசம் அணிந்� விைளயா�வ� �க்கியம்.
 

சி�இ பாதிப்� தீவிரமா�ம்ேபா� பார்க்கின்சன், �ெமன்ஷியா பாதிப்�கள்
ெவளித்ெதரியத் ெதாடங்�ம். தைலயில் �ன்��ைறக்� ேமல் அ�பட்டால்
சி�இ �ைறபா� ஏற்பட்�வி�ம். இப்பாதிப்� ஏற்பட்டவர்கைள
இறந்தபின்னர்தான் கண்�பி�த்� வந்ததனர். ஆனால் இன்� நவீன
அறிவியல் வசதிகளால் �ைளைய ஸ்ேகன் ெசய்� அ�பட்ட ப�திைய
ஸ்ேகன் ெசய்� பாதிப்ைப அறியலாம். ஆனால் �ணப்ப�த்த ��யா�.

 



தைலயில் அ�பட்ட �� ேபர்களிடம் ஆய்� ெசய்யப்பட்ட�. இதில் இ�ப�
�தல் ஐம்ப� ேபர்களிடம் சி�இ பாதிப்� காணப்பட்ட�. �றில் ஒ�வ�க்�
சில ஆண்�கள் கழித்� சி�இ அறி�றிகள் ெதன்பட்டன.

 

உளவியல் வல்�நர்களிடம் அறி�றிகைளச் ெசான்னால் அவர்கள், மன
அ�த்தம் �ைறவதற்கான ெதரபி, ம�ந்�கைளக் ெகா�ப்பார்கள். தைல
��ைமயாக �ணமைடந்தா�ம் அறி�றிகள் ெவளிப்பட்டால் விைளயாட்ைட
ைகவிட்� ஓய்ெவ�ப்ப� �க்கியம்.
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மாற்றிப் ேப�!
 

ெடலிரியம்
 

அக்�ட் கன்ஃபி�சனல் ஸ்ேடட்
 

உலகி�ள்ள ஐம்ப� சதவீத வயதானவர்க�க்� ெடலிரியம் பாதிப்�
உள்ளதாக ெதரிய வந்�ள்ள�. மார்� மற்�ம் சி�நீரக ெதாற்� உள்ளவர்கள்,

�ைறயான உண��ைறைய பின்பற்றாதவர்கள்., ஊட்டச்சத்� பற்றாக்�ைற
ெகாண்டவர்கள், தீவிரமான ேநாய் பாதிப்� ெகாண்டவர்கள் ஆகிேயா�க்�
ெடலிரியம் பாதிப்� ஏற்ப�கிற�.

 

இப்பாதிப்� ஏற்பட்டவர்கள் �கம் �ங்கினார்களா, �ங்கிக்ெகாண்�
இ�க்கிறார்களா என்� யா�ேம ெசால்ல ��யாத அம்சத்�டன் இ�க்�ம்.
மிக ெம�வாக அல்ல� �ப்பர் ஃபாஸ்ட் ேவகத்தில் நடப்பார்கள். தைசகைள
இவர்களால் கட்�ப்ப�த்த ��யா�. இவர்கள் ேப�வைத யா�ம்
�ரிந்�ெகாள்ள ��யா�. மனநிைல ரிேமாட்�ல் �வி ேசனல்கைள
மாற்�வைதப் ேபால மாறிக்ெகாண்ேட இ�க்�ம்.
 

உளவியல் ம�த்�வர்கள் ேநாயாளிகளின் அறி�றிகைளக ேகட்�ம்
அவர்களின் ெசயல்பா�கைள நாள்��வதம் கவனித்� ேநாையக்
கண்�பி�க்கிறார்கள்.

 

ேநாயாளிக�க்� பார்க்�ம் விதமாக�ம், ேபச்� �லமாக�ம் அவர்கைளக்
�ற்றி என்ன நடக்கிற� என்� �ரியைவக்கலாம்.
 



தினசரி அவர்கள் ெசய்யேவண்�ய விஷயங்கைள பட்�யலிட்� கைடப்பி�க்க
ெசான்னால் அவர்களின் நிைன�த்திறன் பாதாளத்தில் வீழா�.

 

தீவிரமான உடல்நலபாதிப்ைப சரிெசய்ய �யல ேவண்�ம்.
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ம��ம் ேபாைதப்ெபா�ட்க�ம்
 

சப்ஸ்டன்ஸ் �ஸ் �ஸ்ஆர்டர்
 

ம� அ�ந்�தல், ேபாைதப் ெபா�ட்கைள அ�தின�ம் பயன்ப�த்�வதால்
உடலி�ம் மனதி�ம் ஏற்ப�ம் பாதிப்� இ�. ம�, ேபாைதப்ெபா�ட்கைள
தினசரி பயன்ப�த்�பவர்க�க்� எைட ஏ�ம், கவனம் சித�ம்,
ேபாைதக்காக ெபா�ட்கைள, பணத்ைத தி��வார்கள்.

ேபாைதப்ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்�பவர்க�க்� ஸிேசாெபெரனியா,
ஆ�ைம பிறழ்�, மன அ�த்தம் ஆகிய பிரச்ைனகள் ஏற்ப�ம்.
 

உலகில் 29.5 மில்லியன் (ஒ� மில்லியன் = 10 லட்சம்) மக்கள்
ெதாைகயினர் ேபாைதப்ெபா�ட்க�க்� அ�ைமயாக உள்ளனர். இவர்கைள
சிகிச்ைசக்� இ�த்� வ�வ� மிக�ம் க�னம். ேபாைதப்ெபா�ட்க�க்�
அ�ைமயாக இ�ப்பவர்கள் தனக்� அப்பழக்கம் இல்லேவ இல்ைல என்�
ம�ப்பேத �தல் அறி�றி.
 

��ேநாய், ேபாைத அ�ைமகைள அதிலி�ந்� மீட்ப� மிக�ம் க�னம்.
சிகிச்ைசக்� அவர்க�ம் மனம் ைவத்தால் மட்�ேம ேமம்பா� சாத்தியம்.
��ம்பம், நட்�, ேவைல என அைனத்ைத�ம் ேபாைதக்� அ�ைமயானவர்கள்
விட்�க் ெகா�த்�வி�வார்கள். இதனால் அவர்கள் தனிைமயில்தான்
இ�ப்பார்கள்.

 

இப்பழக்கத்திலி�ந்� வி�ப�வ� க�னம். உடலில் �மட்டல், வியர்ைவ
ெப��வ�, ைக, கால் ந�க்கம் ஆகியைவ உடன� அறி�றியாக ஏற்ப�ம்.
��ேநாய் மற்�ம் ேபாைதக்� அ�ைமயானவர்கைள மீட்பதற்கான
அைமப்�கள் அைனத்� நா�களி�ம் உள்ளன. அங்� ேநாயாளிகைள
அ�மதித்� சிகிச்ைசகைள ெபறைவக்கலாம். தீவிரமான அறி�றிகள்
உள்ளவர்க�க்� உடலிலி�ந்� நச்�க்கைள அகற்�வார்கள். இதனால்



ஏற்ப�ம் பக்கவிைள�கைள சமாளிக்க ம�த்�வ சிகிச்ைச
ேதைவப்ப�கிற�.
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அ�ைமத்தன�ம், ஆேவச�ம்!
 

இம்பல்ஸ் கன்ட்ேரால் அண்ட் அ��ன்!
 

சிலைரப் பார்த்தி�ப்பீர்கள். எதிரில் இ�ப்பவர் என்ன வார்த்ைத
ெசான்னா�ம் அதில் ெதானிக்�ம் உணர்ச்சிக்� ஏற்ப உட�க்�டன்
ஆேவசப்பட்� ேப�வார்கள். இதன்காரணமாக அந்த இடம் எ�வாக
இ�ந்தா�ம் ெநா�யில் ��ேஷத்திரமாகிவி�ம்.
 

 உடற்பயிற்சி ெசய்வ�, ஷாப்பிங், விைளயாட்� ஆகியவற்ைற ெசய்� பழகி
தினந்ேதா�ம் ெசய்ேத ஆகேவண்�ம் என்ற கட்டாயம் உ�வாகிவி�வ�
அ�ைமத்தனம் ஆ�ம்.
 

�தாட்டம் இந்த வைகயில் ேச�ம். ெபரிதாக ெஜயிப்ேபன் என்�
ெசால்லிக்ெகாண்ேட விைளயா�வார்கள். ெவல்வ� பற்றிய கன�
விரிந்�ெகாண்ேட ேபா�ம். ெவல்�ம் எண்ணிக்ைக�ம், வாய்ப்�ம்
�ைற�தான். இதனால் பண நஷ்டம், ��ம்ப பிரச்ைன, உற�களிைடேய
பிரி� ஆகியைவ ஏற்ப�ம்.
 

எளிதாக பணம் சம்பாதிக்�ம் ேபராைச, விைளயா�ம்ேபா� �ைளயில்
�ரக்�ம் ேடாபைமன் �ரப்�, ெவற்றி ெபற்றால் கிைடக்�ம் பணம் ஆகியைவ
விைளயா�பவர்கைள ெவளிேயறாமல் உள்ேளேய இ�க்க ைவக்கிற�.

 

மன அ�த்தம், பதற்றம், உறக்க �ைறபா�, �தாட்டம் காரணமாக கடன்
ெதால்ைல, ேவைலயில் கவனக்�ைற�, ச�க அ�த்தம் காரணமாக
தற்ெகாைல எண்ணம், விட்�விட ��யாத தவிப்� ஆகிய பிரச்ைனகைள
சந்திக்கின்றனர்.
 

உளவியல் ம�த்�வர்கள், �தாட்டத்தின் காரணமாக ஒ�வரின் ��ம்பம்
எப்ப� பாதிக்கப்ப�கிற� என்பைத விளக்�கின்றனர். ெதரபி
வ�ப்�கைள�ம் நடத்�கின்றனர்.
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ைகப்படத் தி��!
 

கிெளப்ேடாேமனியா
 

சிறப்பங்கா�க�க்�ச் ெசல்�ம்ேபா�, தி�விழாக்க�க்� ெசல்�ம்ேபா�
இத்தைகேயாைரப் பார்க்கலாம். ெபா�ட்கைள ைநசாக தி��
எ�த்�க்ெகாண்� வந்�வி�வார்கள். கிெளப்ேடாேமனியா பாதிப்�க்�
உட்பட்டவர்க�க்� ேநாக்கம், தி��வ�தான். அப்ெபா�ட்கைள
பயன்ப�த்�வதல்ல. எனேவ ெப�ம்பா�ம் தி��ய ெபா�ட்கைள
�க்கிெயறிந்�வி�வார்கள்.

 

மன அ�த்தம், பதற்றம், ேபாைதப்ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்�வ�, ஆ�ைம
பிறழ்�, அதீத ெசரேடானின் �ரப்� ஆகிய பிரச்ைனகள்
கிெளப்ேடாேமனியாைவ ஊக்�விக்கின்றன. இதற்� ம�ந்� ஏ�ம்
கிைடயா�. தி��ம் பழக்கத்ைத ைகவிட ம�த்�வர்கள் உத�கின்றனர்.
 

ெபா�வாக தி��ம் ெபா�ட்களின் மதிப்� பற்றி கவைலப்பட மாட்டார்கள்.

தி��ம் எண்ணம் மனதில் தீவிரமாகிற�. எனேவ தி��கிறார்கள்.

அவ்வள�தான் அவற்ைற ெப�ம்பா�ம் தனிப்பட்ட பயன்பாட்�ற்காக
பயன்ப�த்�வ� �ைறேவ.
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சிக்கி �க்கி ெந�ப்ேப!



 

ைபேராேமனியா
 

ஆதிக்காலத்தில் ேவைலகைள ��த்�விட்� ஆண்கள் ெந�ப்ைப
எரியவிட்� ேபசிக்ெகாண்� இ�ப்பார்கள். அல்ல� ெவ�மேன அைதப்
பார்த்�க்ெகாண்��ப்பார்கள். ைபேராேமனியா பிரச்ைன உள்ளவர்கள் எங்�
தீப்பற்றி எரிந்தா�ம் அட என நின்� ரசிக்க ஆரம்பித்�வி�வார்கள்.

பின்னர், சந்ேதாஷத்திற்காக ெபா�ட்கைள ெகா�த்�ம்ேபா� அ�
மற்றவர்க�க்�ம் பிரச்ைனயாகிற�. ெந�ப்� சம்பந்தமான ெபா�ட்கைள
பி�க்கிற� என்� ெசால்�வார்கள். ெந�ப்ைப பார்த்�க்ெகாண்ேட
இ�ப்பார்கள். ெந�ப்ைப பார்ப்ப� மன அ�த்தத்ைத, கஷ்டத்ைத மறக்க
ைவப்பதாக ெசால்�வார்கள். இந்நிைல தீவிரமா�ம்ேபா� ெந�ப்ைப
இவர்கேள உ�வாக்�வார்கள். இ� ஆபத்தான நிைல.

 

மனதி�ள்ள தீவிரமான கவைலகைள, மன அ�த்தங்கள் ஒ�வைர இந்த
பிரச்ைனக்� உள்ளாக்�கிற�. கவனக்�ைறபா�, ��ம்ப பிரச்ைனகள்,

ெபற்ேறா�டன் பாசம் இல்லாைம, ச�கத்ேதா� பழக இயலாைம, சக
நண்பர்கேளா� ேபாட்� ேபா�வ�, பிறரின் கவனத்ைத ஈர்க்கத் ��ப்ப�
ஆகிய அறி�றிகள் இவர்க�க்� இ�க்�ம்..
 

ேகாபத்ைத கட்�ப்ப�த்�வ�, ச�கச் ெசயல்பா� ஆகியவற்ைறப்
�ரிந்�ெகாள்ள பல்ேவ� ெதரபி வ�ப்�கைள உளவியல் வல்�நர்கள்
வழங்�கின்றனர்.
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உள்�க்�ள் பல்ேவ� ஆ�ைமகள்:
 

�ஸ்ேசாசிேயட்�வ் ஐெடன்� �ஸ்ஆர்டர்
 



இந்த மனநலப்பிரச்ைன சற்� ஆழமான�. இந்தப் பிரச்ைன உள்ளவர்கள்
தன்ைன நான் என்� ெசால்லிக்ெகாள்ள மாட்டார்கள். நாம் என்பார்கள்.

தனக்�ள் பல்ேவ� கதாபாத்திரங்கைள உ�வாக்கிக் ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள் தனக்ெகன தனி ைகெய�த்�, வி�ப்� ெவ�ப்�கள், நைட, உைட,

பாவைன என அைனத்�ம் ேவ�ப�ம். இதைன இவர்கள் நீண்டகாலமாக
வளர்த்� வந்தால் இவர்க�க்� சிகிச்ைச ெசய்� மீட்ப� க�னம்.
 

இவர்களின் உள்ேள பல்ேவ� பாத்திரங்கள் வந்� ேபாவதால், தான்
எங்கி�க்கிேறாம், என்ன ெசய்கிேறாம் என்பைத அ�க்க�
மறந்�வி�வார்கள். தன் கண்களின் �லம் ெவளிேய பார்ப்பைத விட
தனக்�ள் நைடெப�ம் பல்ேவ� ஆ�ைம ேமாதல்கைளக் கண்�
ரசிப்பார்கள். சினிமா பார்க்க ேபானா�ம் �ட அைத ரசிக்காமல்,

தனக்�ள்ேள எ�ம் உணர்ச்சிப் ேபாராட்டங்கைளப் பார்த்�க்
ெகாண்��ப்பார்கள்.

 

இவர்களின் பல்ேவ� கதாபாத்திர உ�வாக்கத்தால் ச�க வாழ்க்ைக,

தனிப்பட்ட வாழ்க்ைக   என இரண்ைட�ம் பராமரிக்க ��யா�.

�ழந்ைதேபால ேப�வ�, பிரச்ைனகைள ேவ� பாத்திரத்தின் ேகாணத்தில்
இ�ந்� பார்ப்ப�, �றிப்பிட்ட பாத்திரத்தின் �ந்ைதய நிைன�கள் இல்லாமல்
இ�ப்ப� என பல்ேவ� அறி�றிகைள இவர்கள் ெவளிக்காட்�வார்கள்.

பல்ேவ� பாத்திரங்க�க்கான உைட, உ�வ மாற்றம் என அைனத்�ம்
மா�பட்��க்�ம்.
 

நீண்டகால ேநாக்கில் பல்ேவ� ெதரபி, மன அ�த்த �ைறப்� ம�ந்�கைள
எ�த்�க்ெகாண்டால் பாதிப்� �ைற�ம்.
 

ெபா�வாக �ஸ்ேசாசிேயட்�வ் ஐெடன்� �ஸ்ஆர்டர் பிரச்ைன ெகாண்டவர்கள்
  எட்� �தல் பதி�ன்� பாத்திரங்கைள தங்க�க்�ள் உ�வாக்கிக்
ெகாண்� வாழ்வார்கள்.
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தற்காலிக நிைனவிழப்�!
 

�ஸ்அேசாசிேயட்�வ் அம்னீசியா
 

பாலியல் �ன்��த்தல், விபத்�, இயற்ைக ேபரிடர் ஆகியவற்றில்
பாதிக்கப்பட்டவர்க�க்� ஏற்ப�ம் தற்காலிக நிைனவிழப்ைப
�ஸ்அேசாசிேயட்�வ் அம்னீசியா என்� �றலாம்.
 

�ப்பாக்கி �ைனயில் ஒ�வர் பணத்ைதக் ெகா�க்க மிரட்டப்ப�கிறார்.
இதன்விைளவாக அவர் க�ம் மன அ�த்தம் பயத்திற்� உட்ப�வார். இதன்
காரணமாக அந்த சம்பவத்ைத மறந்�வி�வார். அந்நாளில் நடந்த பிற
விஷயங்கைள நிைனவில் ைவத்தி�ப்பார்.
 

இதன் தீவிரம் ��ம்ேபா� தன்�ைடய �ந்ைதய காலங்களில் சந்தித்த
நண்பர்கள், இடங்கள், சம்பவங்கைள மறந்�வி�வார்கள். �திய
அைடயாளத்�டன் ேவ� இடத்தில் வாழ்ந்� ெகாண்��ப்ப�ம் நிகழ்வ�
உண்�. ஏமாற்�கிறாேரா என நிைனக்கேவண்டாம். வாங்கிப்ேபாட்� உைதத்�
ேகட்டா�ம் அவ�க்� அவர� �ந்ைதய வாழ்க்ைக, அவர� ெபயர் என
எ��ேம நிைன�க்� வரா�.

 

உலகில் ஏ� சதவீத மக்கள்ெதாைகயினர் இந்த வைக தற்காலிக நிைன�
மறதி பிரச்ைனயில் தவித்� வ�கின்றனர்.
 



உளவியல் வல்�நர்களின் சிகிச்ைச, �றிப்பிட்ட இடங்கள், நண்பர்கள், பாடல்
என பல்ேவ� விஷயங்கள் நிைன�ப�த்த �யற்சி ெசய்தால் அவரின்
தற்காலிக நிைன� மறதி அகல வாய்ப்�ள்ள�.
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நான் ேவ� என் க�த்� ேவ�!
 

�பர்சனைலேசஷன் மற்�ம் �ரியைலேசஷன்
 

ஒ�வர் தன்�ைடய க�த்�, உணர்�கள் என அைனத்தி�மி�ந்�
தன்ைனப் பிரித்�க்ெகாள்வ�, ஒ�வர் தன்ைன தான் வா�ம் �ழலிலி�ந்�
பிரித்� உணர்வ� ஆகிய இ� �ைறபா�கைள இப்பிரச்ைன
ெகாண்�ள்ள�.

 

ஒ�வர் ஐந்� நிமிடத்திற்� �ன்னர் ஒ� விஷயத்ைதச் ெசால்லிவிட்�,

அ�த்த பத்தாவ� நிமிடம் தான் �ன்னர் ெசான்ன விஷயத்திற்�
எதிர்ப்பதமாக ஒன்ைற ெசான்னால் அவைர நம்�வீர்களா? ஆம் உலகேம
இப்ப� நடந்�ெகாள்பவர்கைள ைபத்தியம் என்�தான் ெசால்�ம்.
�ரியைலேசஷன் என்றால், ஒ�வர் தி�ெரன ேவற்�கிரகத்திலி�ந்� இங்�
வந்� வாழத்ெதாடங்கினால் எப்ப�யி�க்�ம்? அைனத்�க்�ம் ெபா�ந்த
��யாமல் த�மா�வார். ஹாக்கி விைளயா�பவர் கிரிக்ெகட் ைமதானத்தில்
என்ன ெசய்வார்? அ�ேபான்ற�தான் இ��ம்.
 

இவர்கைள பல்ேவ� ேகள்விகைளக் ேகட்� அறி�றிகைள அறிவ�
�க்கியம். அதன்பிற�, பல்ேவ� ெதரபி வ�ப்�கேளா� மனநிைலைய
சமநிைலப்ப�த்�ம் ம�ந்�கைள�ம் சாப்பி�வ� அவசியம். �றிப்பிட்ட
�ழ்நிைல ஒ�வர� உணர்ச்சிைய ஏன் �ண்�கிற� என்பைத உளவியல்
ம�த்�வர்கள் ஆராய்ந்� அதைன தீர்க்க �யல்வர்.
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

48
 

எைட ��வி�மா?
 

அனெரக்ஸியா ெநர்ேவாஸா
 

உடல் அதிக எைடயாகிவி�ேமா என்� பயப்பட்� சாப்பி�வைத
�ைறத்�க்ெகாண்ேட ெசல்�ம் பிரச்ைன இ�. ெப�ம்பா�ம் மாடல்
ெபண்கள் �றிப்பிட்ட வய�க்கான உயரம் இ�க்கேவண்�ம், ஆனால்
�ழந்ைத அல்ல� சி�மி ேபான்ற ைக, கால்கள் இ�க்கேவண்�ெமன்
�ைறவாக சாப்பி�வார்கள். சாப்பிட்டபிற� அதைன வாந்தி எ�ப்பார்கள்.

உடலில் நீர் ேசராமல் இ�க்க ஏராளமான ேவதிப்ெபா�ட்கைள
சாப்பி�வார்கள்.

 

ெபண்கள்தான் இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்ப�கிறார்கள். தாங்கள் சார்ந்த
ெதாழில், அழ� சார்ந்� ேயாசிப்பவர்க�ம், பிறரின் ேகலி, கிண்ட�க்�
பயப்ப�கிறவர்க�ம் �ைறவாக சாப்பிட்� உடைல மம்மி ெலவ�க்�
ெகாண்� வ�கிறார்கள். இதனால் என்ன கிைடக்கிற� என்கிறீர்களா?
ஒல்லியாக அழகாக இ�க்கிேறாம் என்ற தி�ப்திதான்.

 

அறி�றிகள்
 

பிற�டன்ேசர்ந்� சாப்பிட மாட்டார்கள்
 

உணவின் கேலாரி பற்றி கணக்� ேபாட்�க்ெகாண்��ப்பார்கள்.

 

சரியாக சாப்பிடாமல் சாப்பிட்டதாக ெபாய் ெசால்�வார்கள்.

 

கண்ணா�யில் உடைலப் பார்த்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். உடற்பயிற்சிைய
வி�ேவனா என ெவறித்தனமாக ெசய்� வ�வார்கள்.

 

ச�கத்திலி�ந்� சற்� தள்ளிேய வாழ்வார்கள்.

 



உடல் பலவீனமா�ம். எப்ேபா�ம் ேசார்வாகேவ இ�ப்பார்கள்.

 

உடல் எைட �ைற�ம்.
 

மாதவிடாயின் ஒ�ங்� மா�ம்.
 

�மட்டல், வாந்தி எ�ப்ப�, வயிற்�வலி ேபான்ற பிரச்ைனகள் இ�க்�ம்.
உறக்க �ைறபா� பிரச்ைன இ�க்�ம்.
 

உளவியல் வல்�நர்களின் உதவி�டன் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ெசாந்த
அ�பவங்கைளக்ேகட்� அதிலி�ந்� அவர்கைள மீட்கேவண்�ம். ��வாக
ெதரபி வ�ப்�கைள நடத்தி ைதரிய�ட்�வேதா�, சரிவிகித சத்�கள்
அடங்கிய உண��ைறைய இவர்கள் பின்பற்ற ேவண்�ம்.
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கட்டழ� காரிைக!



 

�லிமா ெநர்ேவாஸா
 

அனெரக்ஸா பாதிப்ைப �ன்னர் �றிேனாம் அல்லவா? அேததான். இதில்
அதிக எைட ��வி�ேமா என்ற பதற்றம் ஒ�வ�க்� அதிகம் இ�க்�ம்.
�றிப்பாக ஃேபஷன் �ைற சார்ந்த ெபண்க�க்�. இதனால் உணைவ
ேவகமாக அதிகளவில் சாப்பி�வார்கள். பின்னர் சாப்பிட்ட அத்தைனைய�ம்
உடேன வாந்தியாக எ�ப்பார்கள். இதன்�லம் தன் உடல் அைமப்� கட்டழகாக
�ைலயாமல் இ�க்�ம் என நம்�வார்கள்.

 

சி�வயதில் எைட அதிகமாக இ�ப்பதால் கிண்ட�க்� உள்ளா�ம்
ஆண்கள், ெபண்கள் இ�ேபான்ற �லிமா ெநர்ேவாஸா பிரச்ைனக்�
உள்ளாகிறார்கள். �தலில் ெபண்கள்தான் இப்பிரச்ைனயால் அதிகம்
பாதிக்கப்பட்டார்கள். இப்ேபா� ஆண்க�ம் அதிகம் பாதிக்கப்பட்�
வ�கிறார்கள்.

 

இதைன உளவியல் வல்�நர்கள் சில ேகள்விகைளக் ேகட்� இரண்�க்�ம்
ேமற்பட்ட ேகள்விக�க்� ஆம் என்� பதில் வந்தால் உ�திெசய்கிறார்கள்.

அந்தக் ேகள்விகள் இைவ:

 

சாப்பிட்ட�டன் வாந்தி எ�த்� உணைவ ெவளிேயற்�கிறாரா?
 

சாப்பி�ம்ேபா� தன்ைன�ம் மறந்� அதிகள� உணைவ
எ�த்�க்ெகாள்கிறாரா?
 

�ன்� மாதங்களிேல அதிக எைடைய �ைறத்�ள்ளாரா?
 

உணைவ வாழ்க்ைகயில் மிக �க்கியமான அம்சமாக க��கிறாரா?
 

தான் �ண்டாக இ�ப்பதாக நிைனக்கிறாரா? ஒல்லியாக இ�ப்ப� நல்ல�
என அவர் நண்பர்கள் �றியி�க்கிறார்களா?
 

உடல்ரீதியான அறி�றிகள்
 

உடல் எைட அதிகரித்� ேவகமாக �ைற�ம்
 

வாயில் �ர்நாற்றம் அ�க்�ம். ெதாண்ைட கரகரப்� ஏற்ப�ம். கண்கள்
சிவப்பாக மா�ம்.
 



ஊட்டச்சத்� �ைற� காரணமாக ேதால் வறண்� ேபா�ம். தைல��
ெகாட்டத் ெதாடங்�ம். ேதால், நகங்கள், கண்கள் என பல்ேவ� உ�ப்�க�ம்
ெபாலிவிழக்�ம்.
 

மலக்கட்� அல்ல� வயிற்�ப்ேபாக்� பாதிப்� ஏற்ப�ம்.
 

�மட்டல் உணர்� இ�க்�ம்.
 

அெமரிக்காவில் 1.5 சதவீத மக்க�க்� �லிமா ெநர்ேவாஸா பாதிப்�
உள்ள�. இதில் சிகிச்ைச என்ப� தனிநபர்களின் அறி�றிகைளப் ெபா�த்�
மா�ப�ம். மன அ.�த்தத்ைதக் �ைறக்�ம் ம�ந்�க�ம், ஊட்டச்சத்தான
உண�கைள சாப்பி�ம் ஆேலாசைன�ம் வழங்கப்ப�கின்றன.
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ேசா� �க்கியம் பாஸ்!
 

பிங்ேக ஈட்�ங் �ஸ்ஆர்டர்
 

இந்த பிரச்ைன உள்ளவர்கள், எவ்வள� சாப்பி�கிேறாம், பசிக்காக
சாப்பி�கிேறாமா என்ெறல்லாம் ஆராய்ந்� சாப்பிட மாட்டார்கள். �வற்�க்�
களிமண்ைண எ�த்� அப்�வ� ேபால சாப்பி�வார்கள். பிற� ஐையேயா
இவ்வள� உணைவ சாப்பிட்� விட்ேடாேம என வ�த்தப்ப�வார்கள்.

 



�யநம்பிக்ைக �ைறந்தவர்களாக இ�ப்பார்கள். மன அ�த்தம், பதற்றம்
ஆகிய பிரச்ைன ெகாண்டவர்களாக இ�ப்பார்கள். தனக்� ஏற்ப�ம்
உணர்ச்சிகரமான வலிமி�ந்த பிரச்ைன என அைனத்� விஷயங்க�க்�ம்
தீர்வாக சாப்பாட்ைட நிைனப்பார்கள். சந்ேதாஷேமா, �க்கேமா
அைனத்�க்�ம் தீர்வாக நிைறய உண்பார்கள். அெமரிக்காவில் நிைறய
ேப�க்� இந்த பிரச்ைன இ�க்கிற�.

 

மனதில் பதற்றம் அதிகரிக்�ம்ேபா�ம், பசியில்லாமல் இ�க்�ம்ேபா�ம் �ட
சாப்பி�வார்கள். இ� அவர்களின் ஆேராக்கியத்ைத பாதிக்�ம்.
தனிப்பட்டவர்க�க்� அறி�றிக�க்� ஏற்ப வ�ப்�கள் நடத்தி தீர்�கைளத்
த�கிறார்கள். ஊட்டச்சத்தான உண�கைள வழங்�வேதா� அ�பற்றிய
சிறிய ப�ப்�கைள�ம் வழங்கி உணைவ சாப்பி�வைத ஒ�ங்�
ெசய்கிறார்கள். �டேவ மன அ�த்தத்ைத ஒ�ங்� ெசய்�ம்
மாத்திைரக�ம் வழங்�கிறார்கள்.
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அப்ப�ேய சாப்பி�ேவன்!
 

பிகா
 

ஒன்� �தல் ஆ� வய�க்� உட்பட்ட �ழந்ைதகள் ைகயில் ெதன்ப�ம்
பல்ேவ� ெபா�ட்கைள எ�த்� வாயில் ேபாட்�க்ெகாள்வார்கள். அேத
பழக்கத்ைத வய� வந்தவர்கள் ெசய்வைதத்தான் பிகா என்ற �ைறபாடாக
உளவியல் வல்�நர்கள் ெசால்�கின்றனர். இதில் விலங்�களின் �ைறபா�,

கற்கள், �வற்றி�ள்ள ெபயின்ட் என பல்ேவ� ெபா�ட்கள் உள்ளன.

 

ெபா�வாக ரத்தேசாைக �ைறபா� ெகாண்டவர்கள், கர்ப்பிணிக�க்�
பிகா �ைறபா� உள்ள�.

 



இக்�ைறபா� ெகாண்டவர்க�க்� ேநர்மைறயான எண்ணங்கைள மனதில்
விைதப்ப� பற்றிய அறி��த்தல்கைள உளவியல் வல்�நர்கள்
வழங்�கின்றனர். அ�த்� �ைளயில் �ரக்�ம் ேடாபமைனக் கட்�ப்ப�த்த
ம�ந்�கைள வழங்�கின்றனர். ேம�ம் ஊட்டச்சத்� ெகாண்ட உண�கைள
சாப்பிட வலி��த்�கின்றனர்.
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ேபசாெமாழி!
 

தகவல்ெதாடர்� �ைறபா�கள்
 

�ழந்ைதகள் ேப�வதற்கான �யற்சி அதன் சி�வயதிலி�ந்ேத
ெதாடங்�கிற�. அப்ேபா� அவர்கள் ேபச ��யாவிட்டா�ம் தாயின் �ரல்,

அவளின் உடல் ெவப்பம் ஆகியவற்ைற உணர்ந்�ெகாள்கிறார்கள். பின்னாளில்
ேப�வதற்� அ�ப்பைடயான விஷயங்கைள காதில் ேகட்�க்ெகாள்கிறார்கள்.

இச்சமயத்தில் அவர்க�க்� கா� ேகளாைம, �ைள வளர்ச்சியில் ஏேத�ம்
பிரச்ைன – ட�ன் சிண்ட்ேராம், ெசரிப்ரல் பால்சி ேபான்ற �ைறபா�கள்
இ�ந்தால் வளர்ந்தபிற�ம் இவர்களால் ேபச ��யா�. எதிேர இ�ப்பவர்
ெவளிப்ப�த்�ம் உடல்ெமாழி, வார்த்ைதகைள �ரிந்�ெகாள்ள மாட்டார்கள்.

 

இதற்� மரப� ரீதியான காரணங்க�ம் இ�க்கின்றன. இக்�ழந்ைதகளின்
நடவ�க்ைக, ேப�ம் ெசாற்கள் ஆகியவற்ைறப் ெபற்ேறா�ம், உளவியல்
வல்�நர்க�ம் கவனித்� வரேவண்�ம். இதில் மாற்றங்கைளச் ெசய்�
அவர்களின் ெமாழித்திறைன வளர்க்க ���ம். �டேவ ெபற்ேறார் மற்�ம்
�ழந்ைதக�க்கான ெதரபி வ�ப்�க�ம் நடத்தப்ப�கின்றன.



 

ெமாழிக்�ைறபா� உள்ள �ழந்ைதகள் ெபற்ேறாைர அைடயாளம் கண்டா�ம்
�ன்னைகக்க மாட்டார்கள். ெப�ம்பா�ம் தனியாகேவ விைளயா�வார்கள்.

இவர்க�க்� ேப�வதில் த�மாற்றம் இ�க்�ம். �ழந்ைத பிறந்த பதிெனட்�
மாதங்களில் சில வார்த்ைதகைள ேப�வ� அவசியம்.
 

ேபச்� மற்�ம ேகட்டல் �ைறபா� ெகாண்� �ழந்ைதக�க்� எட்� வய�
வைரயி�ம் ேப�வ�, �ரிந்�ெகாள்வ� என அைனத்�ம் சிரமமாக
இ�க்�ம். இவர்கள் ேப�வ� ெபற்ேறா�க்�ம் �ரியா�. ெபற்ேறார் அல்ல�
பிறர் ேபசினா�ம் சில ஒலிக்�றிப்�க�க்� மட்�ம் எதிர்விைன
ெசய்வார்கள். பிற ஒலிக்�றிப்�கைள சரியாக �ரிந்�ெகாள்ள
இயலாைமதான் இதற்� காரணம்.
 

சி�வர்களாக இ�க்�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் ெமாழிப்பிரச்ைன உண்�. இதில்
�ச்� வி�வேத சிரமம் எ�ம்ப�தான் ேப�வார்கள். ேப�வ� சிரமம் என
ெதரிந்தபிற� அதைன மைறக்க ெதாடங்�வார்கள். பிறரிடேம ேபச
த�மா�பவர்கள், ெபா� இடத்தில் அைனவ�க்�ம் �ன்னால் எங்ேக
ேப�வ�? ேபச ெசான்னால் ஓ� மைறவார்கள்.

 

எஸ்சி� என்ற பிரச்ைன ஏற்பட்டால் ஒ�வர் ேபசினால் அதைன
�ரிந்�ெகாள்�ம் தன்ைம �ைறவாக இ�க்�ம். ைசைக ெசய்தா�ம்
இவர்க�க்�ப் �ரியா�. வீட்�க்� யார் வந்தா�ம் வாங்க என்� �ட
ெசால்ல மாட்டார்கள். அல்ல� அப்ப� வரேவற்�ம் உணர்ேவ இல்லாமல்
இ�ப்பார்கள். இக்�ைறபா� ஆட்�சத்ேதா� இைணத்� பார்க்கப்ப�கிற�.

ஆனால் ஆட்�சத்தில் ஒ� ெசயைல தி�ம்ப தி�ம்ப ெசய்வார்கள்., ஆனால்
எஸ்சி� �ைறபா� ேகட்ப�, ேப�வ� சார்ந்� ஏற்ப�கிற�. �றிப்பிட்ட
உ�ப்�கள் ெசயல்படாதேபா�, அதில் �ைறபா� ஏற்பட்டால் இக்�ைறபா�
ஏற்ப�கிற� என்பைத �ரிந்�ெகாண்டால் �ழப்பம் இ�க்கா�.
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உறங்காத கண்கள் இரண்�!
 

�க்க �ைறபா� ேநாய்கள்
 

நம� உடல் �ரிய ெவளிச்சத்தின் அ�ப்பைடயில் இயங்�கிற�. இதன்
அ�ப்பைடயில் உண� உண்பைத நாம அைமத்�க்ெகாண்�ள்ேளாம்.
காைலயில் உற்சாக ேவைல ெசய்யத் ெதாடங்�கிேறாம். மாைலயில் �ரியன்
மைற�ம்ேபா� உடல், மனம் இரண்�ேம ஓய்�க்� ஏங்�ம் நிைலயில்
இ�க்�ம். பிற� இர� சாப்பிட்�விட்� �ங்கிவி�கிேறாம். இந்த ஓய்�
ெசயல்பா� தற்ேபா� மாறி வ�கிற�. காரணம், பல்ேவ� ஐ.� சார்ந்த
ேவைலகளால் பகலில் �ங்கிவிட்� இரவில் ஆயிரக்கணக்காேனார் ேவைல
ெசய்ய கிளம்பி வ�கின்றனர்.
 

இதன்விைளவாக �தலில் உடல் அளவி�ம் பின்னர் உள்ள அளவி�ம்
பல்ேவ� அ�த்தங்கைள சந்திக்ேக ேநரி�கிற�. உடலில் �க்க அள�,

ஆேராக்கியம் ஆகியவற்ைற உயிரியல் க�காரம் கண்காணிக்கிற�. இந்த
அைமப்� �ழம்�ம்ேபா�, நம் வாழ்க்ைக இ�யாப்ப சிக்கலில் சிக்�கிற�.

 

இதனால் அ�வலக பணியில் கவனமின்ைம, ேயாசிக்க ��யாைம,

ெதளிவான ���கைள எ�க்க திண�வ�, பணியின்ேபா� �ங்�வ�,

ேசார்வாகேவ நாள் ��வ�ம் இ�ப்ப�, மலம் கழிப்பதில் சிக்கல், பசி மந்தம்
ஆகிய பிரச்ைனகள் உ�வாகின்றன. பின்னாளில், இப்பிரச்ைன காரணமாக
ேநாய்கள் உ�வாகின்றன. அெமரிக்காவில் வா�ம் மக்களில் 70 மில்லியன்
ேபர் (1 மில்லியன் = பத்� லட்சம்) உறக்க �ைறபா� பிரச்ைனயில்
சிக்கி�ள்ளனர்.
 

இன்ேசாம்னியா
 



இந்த உறக்க �ைறபா� பிரச்ைன இப்ேபா� இைளஞர்க�க்�ம் ெதாற்றி
வ�கிற�. இவர்க�க்� இரவில் �க்கம் வ�வ� க�னம். ஆனால்
உற்சாகமாகேவ இ�ப்பார்கள். இந்த நிைல சில நாட்கள், வாரம், மாதம் என
நீண்� ஆண்�கணக்காக ெசல்வ�ம் உண்�.

வாழ்க்ைகயில் ேந�ம் அ�பவங்களின் காரணமாக கவைல,

கடன்ெதால்ைல, ம�, ேபாைதப்ெபா�ட்கள் பழக்கம் உறக்க �ைறபாட்�க்�
�க்கியமான காரணம். இதன் விைளவாக, இவர்களால் ேவகமாக ேயாசிக்க
��யா�. ெசய்ல்பட ��யா�. பகல் ெபா�தில் ேசார்வாக இ�ப்பார்கள். மன
அ�த்தம் ��ம்ேபா� இன்ேசாம்னியாவின் இன்�ம் தீவிரமா�ம்.
 

ெபா�வாக வயதானவர்கள் இ�ேபால இர�களில் �க்கம் �ைறந்�
விழித்�க்ெகாண்� இ�ப்பார்கள். ஆனால் இன்� ெப�கிய இைணய
வசதிகளால் பல�ம் உறங்கச்ெசல்�ம் ேநர�ம் அதிகாைலயாக மாறி
வ�கிற�. நாட்பட ெசல்�ம்ேபா� �க்கமின்ைம இவர்க�க்� ஏற்ப�ம்.
இவர்க�க்� �க்கம் வரவைழக்க ��ய உண��ைறகேளா� பல்ேவ�
பயிற்சிகைள�ம் உளவியல் வல்�நர்கள் பரிந்�ைரக்கின்றனர்.
 

பாராேசாம்னியா
 

வாழ்க்ைகயில் நைடெப�ம் பல்ேவ� இன்பகரமான, �க்ககரமான
சம்பவங்களின் தாக்கத்தால் �க்கம் தைடப�வ�. இவர்கள் ஏதாவ�
பயணத்தில், பணி�ரி�ம்ேபா� �ங்கி வழிவார்கள். அப்ேபா� அப்ப�
�ங்கினார்களா என்� ேகட்டால் எனக்� அ�பற்றி ெதரியவில்ைல
என்பார்கள்.

 

இவர்க�க்� இரவில் �க்கத்தில் நடப்ப�, ேப�வ�, சாப்பி�வ� ஆகிய
பிரச்ைனகள் இ�க்�ம். ஆனால் காைலயில் ேகட்டால் அ�பற்றி
தங்க�க்�த் ெதரியா� என்பார்கள். ேசார்வாக இ�ப்பார்கள். பல்ேவ�
விஷயங்கைள மறந்�வி�வார்கள். இக்�ைறபா� தீவிரமா�ம் ேபா�
இவர்கள் வன்�ைறயில் இறங்க�ம் வாய்ப்�ள்ள�. �க்கத்தில் நடக்�ம்
பிரச்ைன உள்ளவர்க�க்� பாதிப்� ஏற்படாதவண்ணம் வீட்ைட மாற்றி
அைமப்ப� �க்கியம். ெமல்ல பல்ேவ� பயிற்சிகளின் �லேம
இக்�ைறபாட்ைட சரி ெசய்ய ���ம்.
 

நார்ேகாெலப்ஸி
 

�ைளயால் �க்கத்ைத�ம் விழிப்ைப�ம் கட்�ப்ப�த்த ��யாதேபா�
ஏற்ப�ம் உறக்க �ைறபாட்� இ�. இதனால் இரவில் விழித்தி�ப்பவர்கள்,



அ�வலகத்தில் ைகையக் �வித்� ைவத்� �கமாக
�ங்கிக்ெகாண்��ப்பார்கள். இதற்� �க்கியக்காரணம், மரப��ம்
�டத்தான். �க்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம் ெமலேடானின் �ரப்� �ைறவாக
�ரந்தால் �க்கம் வரா�.

 

இக்�ைறபா� உள்ளவர்கள் �ங்��ஞ்சியாகேவ திரிவார்கள். பணிகளில்
ஆர்வம் இ�க்கா�. தைசகளின் மீதான கட்�ப்பா� �ைற�ம், சிரிப்ப�,

அ�வ� ேபான்ற உணர்ச்சிகைள ெவளிப்ப�த்�வ� �ைறவாக இ�க்�ம்.
ைதராய்� �ரப்� பாதிக்கப்ப�ம். அ�வலக பணி சார்ந்த சிக்கல்கள் ஏற்ப�ம்.
இதைனச் சமாளிக்க தினசரி �றிப்பிட்ட ேநரத்தில் உறங்கச்ெசல்வ�ம்,
சரியான உண��ைறகைள�ம் கைடபி�ப்ப� அவசியம்.
 

ைஹபர்ேசாம்னியன்ஸ்
 

இக்�ைறபா� உள்ளவர்கள் ெதாடர்ந்� பதிெனட்� மணிேநரம் �ங்கினா�ம்
ெகாஞ்ச ேநரம் �ங்கிட்� வரவா என்ேற பிறரிடம் அ�மதி ேகட்பார்கள்.

அப்ப� ஒ� �க்கம் �ங்�வார்கள். எ�ப்�வ� கஷ்டம். இைளஞர்க�ம்,
வாலிபர்க�ம் தற்ேபா� இக்�ைறபாட்�க்� உள்ளாகி வ�கிறார்கள்.

மரப�, ம�, ேபாைதப்ெபா�ட்கள் பயன்பா�, �ைளயில் ஏற்ப�ம் �ற்�ேநாய்
கட்� ஆகியைவ�ம் இக்�ைறபாட்ைட ஊக்�விக்கின்றன.

 

ெம�வாக ேப�வார்கள். அைதவிட ெம�வாக ேயாசிப்பார்கள். இதனால்
பல்ேவ� அ�வலக, தனி வாழ்க்ைக சார்ந்த பிரச்ைனகைள சந்திக்க
ேநரி�ம். பலமணி ேநரங்கள் �ங்கினா�ம் உடலில் �த்�ணர்ச்சி இ�க்கா�.

உடலில் வலிைம�ம் �ைற�ம்.
 

இக்�ைறபாட்�க்� �ங்�வதற்கான ேநரத்ைத திட்டமிட்� ெகா�த்�
�ங்கைவத்� அ�ேபாலேவ நைட�ைறப்ப�த்�வ� பயனளிக்�ம். ேம�ம்
தனிநபர்களின் அறி�றிகைளப் ெபா�த்� சிகிச்ைசயளிப்பைத உளவியல்
வல்�நர்கள் பின்பற்�கின்றனர்.
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தீவிரமான உடல்ெமாழி!
 

�க் �ைறபா�கள்
 

நீங்கள் உங்கள் நண்பைர எப்ப� அைடயாளப்ப�த்�வீர்கள்? அவரிடம்
உங்க�க்� பி�த்த அல்ல� அவைர மட்�ேம அைடயாளப்ப�த்�ம் தனி
அைடயாளங்கள் இ�க்�ம். அதாவ� தைலைய ஆட்�வ�, கண்கைள
சிமிட்�வ�, �றிப்பிட்ட வார்த்ைதகைள அ�க்க� ெசால்வ�, ைகைய
�ழற்�வ�, ெதாண்ைடையச் ெச��வ�, எச்சிைலத் �ப்�ம் பாணி என
�றலாம்.
 

இவற்றில் பல்ேவ� ெசய்ைககைள ஒ�வர் ெதாடர்ந்� ெசய்தால் அ� �ெரட்
சிண்ட்ேராம் என்� அைழக்கப்பட்ட�. இக்�ைறபாட்ைட 1884ஆம் ஆண்�
ஜார்ஜ் ேட �ெரட் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் கண்�பி�த்தார். இவற்ைறச்
ெசய்வ� �ழந்ைதயாக இ�க்�ம்ேபா� பிரச்ைனயில்ைல. ஆனால்
ெபரியவர்களான பிற�ம் இேதேபான்ற ெசய்ைககைள ெசய்வ� சிக்கலான
�ைறபா� என்ேற உளவியல் வல்�நர்களால் அைழக்கப்ப�கிற�.

அம்ெமடாைபன்ஸ், ேபாைதப்ெபா�ட்களின் பயன்பா� �க் �ைறபா�கைள
அதிகரிக்�ம்.
 

அறி�றிகள்
 

கண்க�க்� பின்ேன எரிச்சல் இ�ப்ப� ேபால ேதான்�ம்.
 

�றிப்பிட்ட தைச உள்ள இடத்தில் அரிக்�ம்.
 

ெதாண்ைட வற�ம்
 

�றிப்பிட்ட சில உடல் பாகங்களில் அரிப்� ேதான்�ம்.
 

பல்ேவ� மனிதர்கள் இந்த அறி�றிகள் ேதான்றிய பிறேக ைக கால்கைள
�ழற்�வ�, தைலைய அைசப்ப�, ேதாள்கைளக் ��க்�வ� ேபான்ற
ெசயல்பா�கைள ெசய்கின்றனர். இவர்களின் உடல் ைசைககள் ெதாடர்வ�
அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்ைக, அ�வலக பணிக்� ஏற்�ைடய� அல்ல.

எனேவ, �றிப்பிட்ட இடத்ைத ஏற்க ம�க்�ம் சமயத்தில் இக்�ைறபா�
உள்ளவர்க�க்� உடலில் பல்ேவ� ேவ�பட்ட ைசைககள் உ�வாகின்றன.

எனேவ அவர்கைள அந்த இடத்திற்� வரேவற்ப� ேபான்ற விஷயங்கைள
ெசய்யலாம். மனநிைலைய சமநிைலப்ப�த்�ம் ம�ந்�கைள�ம், �க்



ைசைகக�க்� மாற்றான ேநர்மைறயான உடல்ெமாழிையக்
கற்�க்ெகா�க்கலாம்.  
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மயக்கம் என்ன?
 

ஆ�ைம �ைறபா�கள்
 

தனிநபர் நடந்�ெகாள்�ம் �ைறகள், அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள்,

ச�கத்ேதா� இைணந்� ெசயல்ப�ம் ெசயல்பா�கள் ேவ�பட்� இ�க்�ம்.
ஆ�ைம �ைறபா� இ�ப்பவர்கள் தனக்� அப்ப� ஒ� பிரச்ைன
இ�ப்பதாகேவ நம்ப மாட்டார்கள்.



 

இவர்கைள பிறரால் �ரிந்�ெகாள்ள ��யா�. எந்த மாதிரி ேயாசிப்பார்கள்,

ேப�வார்கள் என்� யாரா�ம் �ற��யா�. காரணம். அவர்களாேலேய
இதைன ��� ெசய்ய ��யாத பரிதாப நிைல இ�க்�ம். இவர்கள்
யா�ட�ம் நட்�, காதல் ெகாள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் அந்த உற�
உ�வானா�ம் அதைன �ரிந்�ெகாள்ள ��யா�. இ�க்�ம். ச�கத்ேதா�
எைத�ம் இைணந்� ெசய்ய மாட்டார்கள்.

 

இவர்களிடன் ேகள்விகைளக் ேகட்� ஆ�ைம �ைறபா�கைள அறிவேதா�,

இவர்களின் ��ம்ப வரலாற்ைற�ம் உளவியல் வல்�நர்களிடம் �றேவண்�ம்.
அப்ேபா�தான் சிகிச்ைசைய உ�தியாக ெசய்ய ���ம். ��ம்பத்தில்
யாேர�ம் தீவிர மன அ�த்தம், பதற்றம் ஆகியவற்�க்� சிகிச்ைச
எ�த்தால், அ� பிற�க்�ம் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�. ஆ�ைம �ைறபா�
என்பதில் ஏறத்தாழ 10 வைககள் உள்ளன.

 

பாரனாய்� பி�
 

இந்த வைக �ைறபா� உள்ளவர்கள் யாைர�ம் நம்ப மாட்டார்கள். மிக�ம்
சந்ேதகத்திற்�ரியவராக நடந்�ெகாள்வார்கள்.

 

மற்றவர்கள் தன்னிடம் ெபாய் ெசால்�கிறார்கள் என்� நம்�வார்கள். பிறர்
ெசால்�ம் தகவல்கைள எக்ஸ்ட்ராவாக நான்ைகந்� பிட்�கைளப் ேபாட்�
நங்�ரம் ேபால ேகட்பவர்களிடம் ெசால்லி மாட்�வி�வார்கள்.

 

ெசால்லி�ம் ெசய்ைகயி�ம் ெவண்ணிற ஆைட �ர்த்தி ேபால ஏராளமான
அர்த்தங்கைள மைறத்� ைவத்தி�ப்பார்கள்.

 

தங்களின்  மைனவி, ெபண்ேதாழி, நண்பர்கள் என பலரிட�ம் உரசி சண்ைட
ேபாட்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். பின்னணியில் ஒ�வைரப் பயன்ப�த்தி
ஏதாவ� ெசய்கிறாரா என்ற சந்ேதகத்ைத இவர்களின் ெசயல்பா�கள்
உ�வாக்கிக் ெகாண்ேட இ�க்�ம்.
 

ஸிஸாய்� பி�
 

இந்த வைக �ைறபா� உைடயவர்கள் அைனத்� இடங்களி�ம் சில்க் சட்ைட
ேபாட்டவர்கைளப் ேபாலேவ தனியாக ெதரிவார்கள். ெசயல்பா�களி�ம்,
�ணங்களி�ம் அப்ப�த்தான்.

 



��வாக ெசய்ய ெசால்�ம் ெசயல்பா�கைளக் �ட தனியாக ெசய்கிேறேன
என �யல்வார்கள்.

 

ச�கம் சார்ந்த எந்த பிரச்ைனகளி�ம் பங்ேகற்க மாட்டார்கள்.

 

நட்� பா�ற� சார்ந உற�களில் ெகாஞ்சேம ெகாஞ்சம் ஆர்வம்
ெகாண்��ப்பார்கள். இவர்களின் நட்� வட்டம் மிக சிறிய�.

  

ெபண்கைள விட ஆண்களின் அண்ைமையேய வி�ம்�வார்கள்.

 

இதைன ஸிேசாெபெரனியாேவா� ெதாடர்�ப�த்தினா�ம், இவர்களின்
நிைல அப்ப�ப்பட்டதல்ல.

 

ஸிேசாைடபல் பி�
 

பழகிய ச�க நிகழ்ச்சிக�க்� �ட தீவிரமான பதற்றத்ேதா�தான் வந்�
கலந்�ெகாள்வார்கள். பிறேரா� ேப�வ� மிக�ம் �ைறவாகேவ இ�க்�ம்.
ச�கம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிக�க்� நாம் எதிர்பார்க்க ��யாத பதிைல,

க�த்ைத உ�வாக்கி திைகக்க ைவப்பார்கள்.

 

நிைறய கற்பைனயான க�த்�கைள உ�வாக்கிக்ெகாள்வார்கள்.

தினத்தந்தி ப�த்தால் �ட அதன் தைலப்பில், நிமல் அல்ல� மதியின்
கார்ட்�னில் தனக்� ஏேதா ரகசிய ெசய்தி இ�க்கிற� என
நிைனத்�க்ெகாண்� அதைன நம்�வார்கள்.

 

ெடலிபதி, ஈஎஸ்பி ஆகிய சக்திகள் இ�ப்பதாக�ம். அதன்�லம் பக்கத்�
வீட்� ஆன்ட்� �தல் அ�வலக நணபர்கள் வைர வசீகரித்� விட ���ம்
என நம்�வார்கள்.

 

சிலசமயம் இவர்கள் ேப�வ� �ப்பர் பாஸ்ட் ரயில் ெபட்�கைள விட நீளமாக
இ�க்�ம்.   ேப�ம்ேபாேத விஷயங்கைள அ�க்க� மாற்றிக்ெகாண்ேட
இ�ப்பார்கள். எதிேர இ�ப்பவர்க�க்� தைல�ற்றிப்ேபா�ம்.
 

இதற்� சிகிச்ைச என்ப� ேநாயாளிக்� ம�த்�வர் மீ� நம்பிக்ைக
ஏற்பட்டால் மட்�ேம நைடெப�ம். இல்ைலெயனில் ேநாயாளி இைடயில் எ�ந்�
ஓ�விட வாய்ப்� உள்ள�. எனேவ அவரின் நம்பிக்ைக ெபற்� பின்னர்,
அவரின் சி�வய� நிைன�கள், ஏற்பட்ட மன அ�த்தம் பிரச்ைனகைளப்
பற்றி ேபசலாம். ஆனால் சிகிச்ைசக்கான ம�ந்�கள், ெதரபிகள் என
நீண்டகாலம் மன வலிைம�டன் ெதாடர்வ� அவசியம்.



 

ேமேல நாம் பார்த்த� அ வைக ஆ�ைம �ைறபா� ஆ�ம்.
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உணர்ச்சிகளின் எரிமைல!
 

அ�த்� ஆ வைக.

 

இதில் ஆ�ைம �ைறபாட்�ற்� உட்பட்டவரால் தன் உணர்ச்சிகைளக்
கட்�ப்ப�த்தேவ ��யா�. ேகாபம் வந்தால் நாக்ைக ��த்தி விஜயகாந்த்
ேபால கண்கள் சிவந்� ெகாந்தளித்� சாமியா�வி�வார். இதன்
காரணத்தால் இவர்கைளக் ைகயாள்வ� க�னம். எப்ேபா� எரிமைல
ெவ�க்�ேமா என அ�வலக நண்பர்கள் �தல் ெசாந்த மைனவி வைர
திகிலிேலேய இ�ப்பார்கள்.

 

பார்டர்ைலன் பி�
 

எளிதில் உைடந்�வி�ம் மனம் ெகாண்டவர்கள்.

 

ஜாைடப் ேபச்� அல்ல� ேநர�யாக எப்ப� ேபசினா�ம் உணர்ச்சி
ெகாந்தளிப்�டன் எ�ந்� தாண்டவம் ஆ�வி�வார்கள்.

 

  தனிப்பட்ட சந்திப்�, அ�வலக சந்திப்� என்ற இடத்தி�ம் எரிமைல
ேபாலத்தான் இ�ப்பார்கள். இதனால் இவர்களால் உற�கைளப் பா�காக்க



��யா�.

 

தனியாக இ�க்கிேறாம். ஆதரவற்� இ�க்கிேறாம் என்ற எண்ணங்கள்
எ�ம்ேபா� மனப் பதற்றம் ெகாள்வார்கள்.

 

ேகாபத்தில் தன்ைனத்தாேன காயப்ப�த்திக்ெகாள்ள�ம் தயங்க
மாட்டார்கள். தற்ெகாைல ெசய்�ெகாள்ள�ம் �யல்வார்கள்.

 

ஹிஸ்ட்ரிேயானிக் பி�
 

கல்யாணேமா இழேவா அைனத்தி�ம் கவனம் தன்ைன ேநாக்கிேயா
இ�க்கேவண்�ம் என நிைனப்பார்கள். அதற்கான விஷயங்கைள
ெசய்�ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள்.

 

உைட, �ணம் என அைனத்�ேம பிறைரக் கவரேவண்�ம் என்பதாகேவ
இ�க்�ம். இந்த விஷயங்கைளப் பற்றி ெவட்கேம பட மாட்டார்கள்.

 

தன்ைன �ன்னிைலப்ப�த்திக்ெகாள்�ம் நிகழ்ச்சிைய�ம்
ெமேலா�ராமாவாக நடத்திக் காட்�வார்கள். உணர்ச்சிகரமானவர்கள்.

பிறரிடம் தீவிரமான ெசல்வாக்�, உற� ைவத்தி�ப்பதாக பிறைர நம்பச்
ெசய்ய தைலயால் தண்ணீர் ��ப்பார்கள்.

 

நார்சிஸ்�க் பி�
 

இந்த �ைறபா� ெகாண்டவர்கள் எந்த இடத்தி�ம் தன்ைன, தன் பிம்பத்ைத
�க்கியமாக நிைனப்பார்கள். அைதப் பராமரிக்க யாைர�ம் பலி
ெகா�ப்பார்கள். தன் ேமலதிகாரிகள் �ட தன் திறைமகள் பற்றி
ேபசேவண்�ம் என எதிர்பார்பார்கள்.

 

அதிகாரம், ெவற்றி, மரியாைத என அைனத்ைத பற்றி�ம் ஏராளமான
கற்பைனகள் இவர்க�க்� உண்�. அதைன இயக்�நர் விஷ்�வர்த்தன்
தன் பட பாடல்கைள ஃேபன்டசியாக உ�வாக்�வ� ேபால உ�வாக்கி அைத
நிைனத்� பார்த்� சந்ேதாஷப்ப�வார்கள்.  

 

ேமலதிகாரிேயா, கீழ்நிைல ஊழியேரா தனக்� ேதைவயான விஷயங்கைள
ெசய்� தரேவண்�ம் என்றால் ெதாந்தர� ெகா�க்க தயங்கேவ மாட்டார்கள்.

சிறப்� மரியாைத, ெசயல்பா�கைள தனக்காக சிலர் ெசய்� தரேவண்�ம்
என ெவட்கத்ைத விட்� ேகட்பார்கள்.

  



பிறரின் உணர்ச்சிகள், அவர்களின் ேதைவகள் பற்றிய அ�வள�ம்
கவைலப்படேவ மாட்டார்கள். மற்றவர்கள் தன்ைனப் பார்த்�
ெபாறாைமப்ப�கிறார்கள் என்� நிைனப்பார்கள்.

 

ஆன்�ேசாசியல் பி�
 

பிறர் ெசால்�ம் விதிகைள எப்ேபா�ேம கைடபி�க்கமாட்டார்கள். அைனத்�
விஷயங்கைள�ம் அ�க்க� உைடத்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள்.

 

இவர்கள் தன்ைனத் தவிர பிறைர ஆபத்தானவர்கள், கிண்டல் ெசய்பவர்கள்
என்ேற நிைனப்பார்கள். எனேவ அவர்கைள ஆேவசமாக திட்�வேதா�
தாக்க�ம் �யல்வார்கள்.

  

தி��வ�, ெபாய் ெசால்வ� பிறைர ஏமாற்�வ� என்பைத எளிைமயாக
எப்ேபா�ம் ெசய்� வ�வார்கள்.

 

தாங்கள் ெசய்�ம் விஷயங்கள், ெசயல்பா�களின் பின்விைள�கைளப் பற்றி
அ�வள�ம் கவைலப்படேவ மாட்டார்கள்.

  

ஒ�வரின் இளம் வய�, ந�த்தர வயதில் இக்�ைறபா� ஏற்ப�ம் வாய்ப்�
உள்ள�.

 

ைசக்ேகாபதி
 

தி�ெரன சிலைர ேவைலைய விட்� நீக்�வ�, ஒ�வைர ெபா�ெவளியில்
ேதைவயின்றி அவமானப்ப�த்�வ�, தி��வ�, இைடயறா� ெபாய்
ெசால்�வ�, உணர்ச்சிகைள ைமயமாக ெகாண்� பலைர�ம் மிரட்� ேவைல
வாங்�வ� ஆகிய விஷயங்கைள இவர்கள் ெசய்வார்கள். எந்த உணர்ச்சி�ம்
காட்டாமல் தன்�ைடய காரியங்கைள சாதித்�க்ெகாள்வார்கள்.

 

இவர்க�க்� ஏற்பட்ட்��க்�ம் மனநல பாதிப்ைப யார் ெசான்னா�ம் ஏற்க
மாட்டார்கள். இ�பற்றி ம�த்�வர் ராபர்ட் ஹேர, ஓர் பட்�யைல
தயாரித்�ள்ளார். அதி�ள்ள ேகள்விக�க்� பதில் ெசால்�வதற்�
கிைடக்�ம் மதிப்ெபண்கைளப் ெபா�த்� அவர்களின் தன்ைமைய
தீர்மானிக்க ���ம். இந்தக் �ைறபாட்ைட ெபா�த்தவைரயில் ெபண்கைள
விட ஆண்கேள அதிகம் பாதிக்கப்ப�கின்றனர்.
 

இக்�ைறபா�க�க்� ேநாயாளிகளின் நண்பர்கள், ெபற்ேறார்களின்
உதவி�ம் ஆதர�ம் ேதைவ. இைவ தவிர ேநாயாளியின் நம்பிக்ைகைய



உளவியல் ம�த்�வர் ெபற்றால் மட்�ேம சிகிச்ைச ெதாடர்ந்� நைடெபற
வாய்ப்�ள்ள�.
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கண்ணீ�ம் கவைல�ம்
 

இ வைக
 

இ� ��க்க கண்ணீ�ம் கவைல�ம் ேசர்ந்த �ைறபாட்� பிரி�, இவர்களின்
ெசயல்பா� �ணம் என அைனத்தி�ம் கவைல�ம் பதற்ற�ம் நிைறந்�
இ�க்�ம்.
 

சார்ந்தி�க்�ம் �ைறபா�
 

இவர்களால் தங்களால் �யமாக எைத�ம் ெசய்ய ���ம் என நம்ப
மாட்டார்கள். அைனத்திற்�ம் பிறைரச் சார்ந்தி�ப்பார்கள்.

 

இவர்கள் எைத�ம் ம�த்ேத ேபச மாட்டார்கள். ம�த்தால் பிறர் எப்ப�
நடந்�ெகாள்வார்கேளா என பயப்ப�வார்கள்.

 

விமர்சனத்ைதக் கண்� பயப்ப�வார்கள். தன் மீதான நம்பிக்ைக�ம்
இ�க்கா�. இவர்கைள �ன்��த்தினால் ேகலி ெசய்தால் �ட
ெபா�த்�க்ெகாள்வார்கள். எைத�ம் எதிர்க்க மாட்டார்கள்.

 

அவர்கள் நம்�ம் உற� ேதாற்�ப்ேபானால் உடன�யாக மாற்� உறைவ தயார்
ெசய்வார்கள். எதி�ம் ேதாற்�ப்ேபா�ம் பயம் இ�ப்பதால், ஒ�
ெசயல்பாட்ைட இவர்களாகச் ெசய்யத் ெதாடங்�வ� க�னம்.
 

தவிர்க்�ம் �ைறபா�
 

பிறரின் விமர்சனம், �றக்கணிப்� ஆகியவற்ைற நிைனத்� பயப்ப�வார்கள்.

இதனால் �திய உற�கைள இவர்களால் உ�வாக்கிக்ெகாள்ள ��யா�.

 

எந்த உறவி�ம் மிக�ம் உணர்ச்சி�ர்வமாக�ம், கவனமாக�ம் இ�ப்பார்கள்.



தங்களின் உணர்�கைள யாரிட�ம் பகிர மாட்டார்கள். இதனால் பிறர்
இவர்கேளா� பழ�வ� க�னம்.
 

பிறர் தன்ைன அவமானப்ப�த்�வார்கள், கிண்டல் ெசய்வார்கள் என்�
நிைனத்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். இதனால் பல்ேவ� ச�க நிகழ்�களில்
பங்ெக�த்�க்ெகாள்ள  மாட்டார்கள்.

 

விதிகளின்ப� வாழ்க்ைக
 

இக்க�ைறபா� ெகாண்டவர்கள் தங்க�க்ெகன உள்ள விதிகளின்ப�தான்
வாழ்வார்கள். அதைன மீறேவ மாட்டார்கள்.

 

எப்ேபா�ம் ேவைல சார்ந்ேத ேயாசிப்பார்கள். நண்பர்கள் �ப்பிட்டா�ம்
எங்ேக�ம் ெசல்லமாட்டார்கள். இதனால் தனிப்பட்ட உற�கள் என்பேத
இ�க்கா�.,

 

அவர்களின் விதிகள், ெடட்ைலன் சார்ந்ேத அைனத்ைத�ம் ேயாசிப்பார்கள்.

மனிதர்கைளவிட ெபா�ட்க�க்�ம், விதிக�க்�ேம நிைறய மதிப்�
ெகா�ப்பார்கள்.

 

இவர்க�க்கான சிகிச்ைசக்� ெதரபிகள், பழக்க வழக்கங்கைள
மாற்றிக்ெகாள்வ�, ஊக்கப்ப�த்�வ�, மனப்பதற்றத்ைத கட்�ப்ப�த்�ம்
ம�ந்�கள் ஆகியைவ வழங்கப்ப�கின்றன.
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பிற �ைறபா�கள்



 

மன அ�த்தம், பதற்றம் காரணமாக ஏராளமான மனநல �ைறபா�கள்
ஏற்ப�கின்றன. அவற்றில் சிலவற்ைறப் பார்ப்ேபாம்.
 

ேசாமாட்�க் சிம்ப்டம் �ஸ்ஆர்டர்
 

உடலில் ஏற்ப�ம் வலி அல்ல� உடல் ப�மன் ஏற்ப�த்�ம் பதற்றம் சார்ந்த
�ைறபா�. வலி உணர்வால் தனக்� ெபரிய ேநாய் ஏற்பட்�ள்ளதாக
நிைனப்பார்கள். எதிர்மைற எண்ணங்கேளா� இ�ப்பதால் ச�க அளவில்
க�ம் மன அ�த்தத்ைதச் சந்திப்பார்கள்.

 

ஃேபக்�ஷியஸ் �ஸ்ஆர்டர்
 

தன்ைனத்தாேன காயங்கள் ெசய்�ெகாண்�, அல்ல� பிறர� ைக,

கால்கைள �றித்�ப்ேபாட்� ம�த்�வம் ேதைவ என்� ெசால்�வார்கள்.

தனக்� அல்ல� பிற�க்� உள்ள உடல்நலக்�ைறபாட்ைட பிரமாண்ட
பிரச்ைனயாக ெசால்லி ம�த்�வர்க�க்� பீதி ஊட்�வார்கள். சி�வயதில்
ஏற்பட்ட ேமாசமான அ�பவங்கள், மனச்ேசார்� �ழல் இந்த �ைறபாட்�க்�
�க்கியக் காரணம்.  
 

ட�ண் சிண்ட்ேராம்
 

�ைளயில் ஏற்ப�ம் நரம்பியல் வளர்ச்சிக் �ைறபா�. இதனால் இவர்கள�
அறி�த்திறன், ச�க உற�, தினசரி ெசயல்பா� என அைனத்�ேம
பாதிக்கப்ப�ம். பதற்றக்�ைறபா�, கற்றலில் த�மாற்றம், தகவல்ெதாடர்பில்
பிரச்ைன என அறி�றிகள் ெதரி�ம். மரப�க்களின் சமச்சீரின்ைம,

தன்ைன அள�க்� அதிகமாக ெசல்கள் ெப�க்கிக்ெகாள்வதால்
இக்�ைறபா� ஏற்ப�கிற�. உட�க்�ம் �ைளக்�மான ெசயல்பா� ேதக்கம்
ெகாள்�ம். ெமாழித்திறன் இவர்க�க்� �ைறவாக இ�க்�ம். கற்ற
விஷயங்கைள நிைன�ெகாள்வ�ம் க�னம்.
 

 

 

ெஜன்டர் �ஸ்ேபாரியா
 

ஒ�வரின் பாலின அைடயாளம் ஒன்றாக இ�க்�ம். அவர்கள் தன்ைன ேவ�
பாலினமாக நிைனத்�க்ெகாண்��ப்பார்கள். ஆணாக இ�ந்தால்
ெபண்கைளப் ேபால பழகி வ�வார்கள். அப்ேபா� பிரச்ைன வராதா?
ஹார்ேமான்களின் தா�மா� வளர்ச்சி ேவகத்தால் இந்த �ைறபா�



ஏற்ப�கிற�. ஆண், ெபண் என க� ��ைமயாக வளர்ச்சி ெபறாத வ�வம்
இவர்கள் என்� �றலாம். பதற்றம், மன அ�த்தம் ெகாண்�
தன்ைனத்தாேன காயம் ெசய்�ெகாள்ள �யல்வார்கள். தற்ெகாைல
�யற்சிகைள�ம் ெசய்வார்கள். இதற்� தீர்�, அவர்களின் மனதில்
நிைனத்�ள்ள பாலினமாக தங்கைள அ�ைவ சிகிச்ைச ெசய்�
மாற்றிக்ெகாள்வேத.

 

ெசக்ஸூவல் �ஸ்ஃபங்ஷன்
 

ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் உட�றவில் ஈ�ப�ம்ேபா�, தி�ப்தி ெபற��யா�.

உடலி�ம் மனதி�ம் தைடகள் இ�ப்பதாகத் ேதான்�ம். ஆண்க�க்�
ேவகமாக ெசயல்பட��யாைம, விந்� �ந்�தல் ஆகிய பிரச்ைனகள்
இ�க்கலாம். ெபண்க�க்� உட�றவில் ஆைச இல்லாம�ம், பா��ப்பில்
வலி�ம் ஏற்படலாம். ச�க பதற்றம், மன அ�த்தம் காரணமாக இ�க்கலாம்.
உளவியல் ம�த்�வரின் ஆேலாசைனப்ப� உட�றவில் ஈ�படலாம். இ�வரின்
ஒத்திைசந்� உறவில் ஈ�பட்டால் மட்�ேம உட�றவில் தி�ப்தி கிைடக்�ம்.
 

பாராபிலிக் �ஸ்ஆர்டர்
 

இவர்க�க்� இயல்பான உட�றவில் நாட்டம் இ�க்கா�. சட்டத்திற்�
�றம்பான வைகயில் உட�றைவ அைமத்�க்ெகாள்வார்கள். இதற்�
சி�வயதில் நடந்த சம்பவங்கள், மரப� ரீதியான �ைறபா�கள் காரணமாக
இ�க்கலாம். உளவியல் ஆய்�கள் ெசய்� பாதிக்கப்பட்டவரின் நிைன�கைள
ஆராய்ந்ேத சிகிச்ைச வழங்கப்ப�கிற�.

 

எலிமிேனஷன் �ஸ்ஆர்டர்
 

இந்த பாதிப்� ஏற்பட்ட �ழந்ைதகள் அ�க்க� சி�நீர் அல்ல� மலம்
கழிக்கிேறன் என கழிவைறேய கதியாக கிடப்பார்கள். அ�க்க� மலம்,
சி�நீர் கழிப்ப� அைனத்� இடங்களி�ம் சாத்தியம் இல்ைல என்பதால்,

சாத்தியமா�ம்ேபா� எல்லாம் அங்� ெசன்� இடங்கைள
அசிங்கப்ப�த்�வார்கள். தன்மீ� நம்பிக்ைக இழந்�, கிண்டல்
ெசய்யப்ப�பவர்கள் இ�ேபான்ற �ைறபா�க�க்� ஆளாகிறார்கள்.

இவர்க�க்கான சிகிச்ைச, இவர்கைள ஊக்கப்ப�த்தி
�ற்ற�ணர்விலி�ந்�  ெவளிக்ெகாண்� வ�வ�தான்.

 

ேகாேரா
 



தன்�ைட பா��ப்� காணாமல் ேபாய்விட்டதா, அல்ல� சிைதந்�விட்டதா
என பார்த்� பத�ம் �ைறபா� இ�. இ�க்கா இல்ைலயா என எஸ்.ேஜ.

�ர்யா ேபால பா��ப்ைப ெதாட்� தடவிக்ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். அவமான
உணர்�, பயம், பதற்றம் ஆகியைவ இப்பாதிப்ைப ஏற்ப�த்�கின்றன.

உளவியல் ம�த்�வர் இதற்கான பல்ேவ� சிகிச்ைசகைள வழங்�வார்.
 

அேமாக் சிண்ட்ேராம்
 

நன்றாகத்தான் இ�ப்பார்கள். தி�ெரன தன்ைனத்தாேன
தாக்கிக்ெகாள்வ�, அல்ல� பிறைரத் தாக்�வ� என இறங்�வார்கள்.

இந்தச் சம்பவம் பற்றிய நிைனேவ அவர்க�க்� இ�க்கா�. அதிக நாட்கள்
தனியாகேவ வாழ்வ�, சிைறயில் இ�ப்ப� என்� வாழ்ந்தவர்க�க்�
இப்பிரச்ைன ஏற்ப�ம். இதற்� பல்ேவ� ெதரபி, பழக்க வழக்கங்கைள
பின்பற்றினாேல தீர்� கிைடக்�ம்.
 

தஜின் கிேயாஃ�ேசா
 

தன� வ�ைகயால் பிறர் ஏதாவ� வ�த்தப்ப�வார்கேளா
சங்கடப்ப�வார்கேளா என நிைனத்� வ�ந்�வ�. தன்னம்பிக்ைக இன்ைம,

ச�கத்திலி�ந்� தனித்� இ�ப்ப�, மனப்பதற்றம் ஆகியைவ இவர்கைள
இப்ப� ேயாசிக்க ைவக்கிற�. ெதரபி �லம் அவர்கள� தவறான
நம்பிக்ைககைள தகர்க்க ���ம்.
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உளவியல் சிகிச்ைச �ைறகள்
 

உளவியல் பிர்சைனக�க்� அதற்ெகன ப�த்�ள்ள அ�பவம் ெபற்ற
உளவியல் ம�த்�வர்கைள அ�க ேவண்�ம். அவர்கள் இதற்கான சரியான
சிகிச்ைசகள், கைடபி�க்க ேவண்�ய பழக்கங்கைள பரிந்�ைரக்கின்றனர்.
 

இதில் பல்ேவ� வல்�நர்கள் உள்ளனர். அவர்கைளப் பார்ப்ேபாம்.
 

ைசக்காலஜிஸ்ட்
 



இத்�ைறையச் ேசர்ந்தவர்கள் உளவியல் பிரச்ைனக்கான தீர்�கைள�ம்,
பழக்கவழக்கங்கைள�ம் பற்றிய அறி��த்தல்கைள வழங்�கின்றனர்.
 

ைசக்யாட்ரிஸ்ட்
 

மனநல �ைறபா�க�க்கான சிகிச்ைசகைளயம் ம�ந்�கைள�ம் இவர்கேள
ேநாயாளிக�க்� பரிந்�ைரக்கின்றனர்.
 

ெபா�ம�த்�வ வல்�நர்கள்
 

இவர்கள் மனநல பிரச்ைனக்கான ம�ந்�கைள�ம், ெதரபிகைள�ம்
பரிந்�ைரக்கின்றனர்.
 

பிற பணியாளர்கள்
 

தன்னார்வலர்கள் தனியாக ெதரபி வ�ப்�கள், ஆேலாசைன வ�ப்�கைள
நடத்�கின்றனர்.
 

ெஹல்த் ைசக்காலஜிஸ்ட்
 

உளவியல் பிரச்ைனகள் பற்றி ஆராய்ச்சி ெசய்� அதிலி�ந்� ேநாயாளிகள்
வி�பட உத�கின்றனர். �ைகபி�ப்ப�, எைட �ைறப்ப� ேபான்ற
விஷயங்க�க்� உத�வேதா�, நீரிழி�, �ற்�ேநாய் ேபான்ற
பிரச்ைனக�க்கான ஆேலாசைனகைள�ம் சிகிச்ைசகைள�ம்
பரிந்�ைரக்கின்றனர்.
 

நீரிழி�, �ற்�ேநாய் உள்ளிட்ட நீண்ட கால ேநாய்கள் மற்�ம் வலிநிவாரண
ேநாயாளிகள் ஆகிேயா�க்� உத�கின்றனர். ம�த்�வ பட்டம் அல்ல� அதில்
�ைனவர் ப�ப்� ��த்தி�ப்ப� இதற்�த் ேதைவ. �காதாரம் சார்ந்த ேசைவ
ேமம்பா�கைள வழங்�கின்றனர்.
 

ேநாய் த�ப்� �ைறகைள பிற�க்� ெசால்லித் த�கின்றனர். இவர்கைள
ம�த்�வம், �காதாரம் சார்ந்த அைமப்�களில், ம�த்�வமைனகளில் காண
���ம்.
 

கிளினிக்கல் ைசக்காலஜிஸ்ட்
 

பதற்றம், அ�ைமத்தனம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்க�க்� பல்ேவ�
ேசாதைனகைள ெசய்� அவர்க�க்� ெதரபி, ஆேலாசைனகைள
வழங்�கிறார்கள்.



 

இறந்தகால நிகழ்ச்சிகளால் மனச்சிைத�க்� உள்ளானவர்கள், ேபாைத,

ம��க்� அ�ைமயானவர்கள், பதற்றக்�ைறபா�, ஆ�ைம �ைறபா�
ெகாண்டவர்க�க்� சிகிச்ைச வழங்�கிறார்கள். ம�த்�வப்பட்டம்
ெபற்றி�ப்பார்கள்.

 

ெகௗன்சலிங் ைசக்காலஜிஸ்ட்
 

��ம்ப வன்�ைறயால் பாதிக்கப்பட்� மனநிைல �ைறபா�க�க்�
உள்ளானவர்க�க்� சிகிச்ைச வழங்�கிறார்கள். ��ம்ப உற�களில் ஏற்ப�ம்
�ரண்பா�கள், பாதிப்�கள், ச�க உறவில் ஏற்ப�ம் த�மாற்றங்கள்,

வன்�ைற சார்ந்த பாதிப்�கைளக் ெகாண்டவர்க�க்� சிகிச்ைச அளித்�
உத�கிறார்கள். ம�த்�வப் ப�ப்�டன் பயிற்சி�ம் ெசய்�வ�வார்கள்.
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மனநல�ம் உடல் நல�ம்
 

நவீன காலத்தில் உளவியல் நலைன நாேம ேசாதித்�க்ெகாள்ள பல்ேவ�
ஆப்கள், ேகள்வி பதில்கைளக் ெகாண்ட ஆய்� அறிக்ைககள் உள்ளன.

உள்ளம் உடைல இயக்�கிற� என்பதால், உள்ள நலன் மிக �க்கியமாக
உள்ள�. ஒ�வரின் நடவ�க்ைககைள ைவத்ேத அவரின் மனைத அறிய
���ம். மனநலைன�ம், உடல் நலைன�ம் கவனமாக ஒ�ங்கிைணத்�
ைவத்தி�ப்ப� ச�க வாழ்க்ைகக்�ம் தனிப்பட்ட வாழ்க்ைகக்� மிக
அவசியம்.
 

மனநலைன எப்ப� அறிவ�?

 

உங்கள் மனநிைல ேநர்மைறயாக எண்ணங்கேளா� இ�க்கிறதா?
 

உங்க�க்� நண்பர்கள் உண்டா? அவர்கள் ேநர்மைறயான க�த்�கைளக்
ெகாண்டவர்களா?
 

நீங்கள் அறி�ம் ெசய்திகைள சரியாக �ரிந்�ெகாள்கிறீர்களா?
 



உங்கள் மனதில் பதற்றத்ைத உணர்ந்தி�க்கிறீர்களா?
 

உணர்ச்சிகைள உங்களால் கட்�ப்ப�த்த ��கிறதா? கட்�ப்பா�கைள
இழந்� நடந்�ெகாள்கிறீர்களா?
 

மனச்ேசார்ைவ உணர்ந்தி�க்கிறீர்களா?
 

நீங்கள் ேமற்ெசான்ன ேகள்விகைள ேகட்�க்ெகாண்� எ�தி ைவத்�க்
ெகாள்�ங்கள். இவற்றின் அ�ப்பைடயில் உங்கைள நீங்கேள ேசாதித்�
ெகாள்�ங்கள்.

  

இவற்ைற ெஹல்த் ைசக்காலஜிஸ்ட் ேகட்� உங்க�க்� ெபா�த்தமான
உண��ைற, உடற்பயிற்சிகள், பழக்க வழக்கங்கைள ெகாண்ட
அட்டவைணகைள அளிப்பார்கள். இ� தனிப்பட்டவர்களின் மனநிைலையப்
ெபா�த்த�. ேமேல ெசான்ன ேகள்விக�க்கான பதில்க�ம், ம�த்�வர்
அளிக்�ம் சிகிச்ைச �ைறக�ம் தனிநபர்கைளப் ெபா�த்� நிைறய
மா�ப�ம்.
 

மன அ�த்தம் �ைளயில் ஏராளமான ேவதிப்ெபா�ட்கைள �ரக்கச்
ெசய்கிற�. இதன் விைளவாக உடல் ேபார் ெசய்�ம் நிைலக்� தயாராகிற�.

ஆனால் உண்ைமயில் அ�ேபால �ழ்நிைல உ�வாகி இ�க்கா�. இதனால்
உடலில் ஏற்ப�ம் பிரச்ைனகைளப் பார்ப்ேபாம்.
 

�ைளயில் �ரக்�ம் ேவதிப்ெபா�ட்களால் தைலவலி, எரிச்சல் ேபான்றைவ
ஏற்ப�ம்.
 

இதயத்தின் ��ப்� எகி�ம். ரத்த அ�த்தம் அதிகரிக்�ம்.
 

�ைரயீரல்கள் ேவகமாக ேவைல ெசய்�ம். இதன் விைளவாக �ச்சிைரப்�
அதிகரிக்�ம்.
 

ெநஞ்சில் எரிச்சல், ேபதி, வயிற்�வலி ஆகியைவ ஏற்ப�ம்.
 

க�த்�, ேதாள்பட்ைட, ��� ஆகியவற்றி�ள்ள தைசகள் க�ைமயாக
வலிதரத் ெதாடங்�ம்.
 

ெபண்க�க்� உட�றவில் ஆைச �ைற�ம், மாதவிடாய் �ைறயாக
இ�க்கா�. ஆண்க�க்� மலட்�த்தன்ைம ஏற்ப�ம்.
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ெதரபி வைககள்
 

மனநலைன ேமம்ப�த்த த�ம் ெதரபிகைள டாக்கிங் ெதரபி என்� உளவியல்
வட்டாரத்தில் அைழக்கின்றனர். நீங்கள் உங்கள் கடந்த கால �ன்பங்கைள
நிைனத்� வ�த்தப்ப�கிறீர்களா, அன்� மைனவிைய �ற்�ேநாய்க்� பலி
ெகா�த்� ேசாகத்தில் இ�க்கிறீர்களா, ம�, ேபாைதப் ெபா�ட்களிலி�ந்�
மீள ��யாமல் இ�க்கிறீர்களா? இைவ அைனத்ைத�ம் நீங்கள் உளவியல்
வல்�நரிடம் மனம் திறந்� ேபச ேவண்�ம். அவர் சில ேகள்விகைளக்
ேகட்பார். உங்கள் உணர்� நிைலைய ெசால்ல ெசால்ல உங்கள் மனம் ெமல்ல
இல�வா�ம். மன அ�த்தம் இம்�ைறயில் �ைறகிற�.

 

 பிற� 12 ஸ்ெடப் மாடல் என்ற ெதரபி வ�ப்� �க்கியமான�. இதில் ஆ�
அல்ல� எட்� ேபர் �ற்றி அமர்ந்� தங்க�க்� ஏற்பட்ட பிரச்ைனகைளப் பற்றி
ேப�வார்கள். அதன் தாக்கத்தில் கண்ணீர் விட்� அ�வார்கள்.

இம்�ைறயில் ஒ�வ�க்� ஆதரவாக மற்ெறா�வர் இ�ப்பதால்,

உங்க�க்�த் தனியாக இ�க்கிேறாம் என்ற உணர்� �ைறகிற�. ெமல்ல
வலிகள், ேவதைனயான நிகழ்�களிலி�ந்� உங்கள் வாழ்க்ைகைய
மீட்�க்ெகாள்ள ���ம். �றிப்பிட்ட �ைறபா�க�க்� உட்பட்� ெவளிவர
��யாமல் தவிப்பவர்கள், இதன்�லம் நிவாரணம் ெப�கிறார்கள்.

 

இ�ேபாலேவ �ய உதவிக்��க்க�ம் ெசயல்ப�கின்றனர். இதைன ஒ�வர்
தைலைம ஏற்� நடத்தி நம் அ�பவங்கைள ெசால்லச் ெசால்வார். இதி�ம்
அ�பவங்கைள பகிர்வ� �க்கியமான ப�தி.
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ெதரபிகள்
 

ைசக்ேகா அனாலி�கல் அண்ட் ைசக்ேகாைடனமிக்
 

பாதிக்கப்பட்டவர், ஆேலாசகர் என இ�வ�ேம ஒன்�ேசர்ந்�
பிரச்ைனக�க்கான தீர்�கைள அைடயாளம் கண்�  தீர்க்�ம் �ைற.

 

காக்னிட்�வ் அண்ட் பிேஹவியரல்
 

தாங்கள் நிைனத்த� ேபால நிகழ்ச்சிகள் நைடெபறாதேபா� க�ம் மன
அ�த்தத்திற்� சிலர் உள்ளாகின்றனர். இதன் காரணத்ைத �ரியைவத்�
மனச்ேசார்விலி�ந்�ம், வ�த்தத்திலி�ந்�ம் உளவியல் வல்�நர்கள்
இத்ெதரபிைய அளித்� ெவளிக்ெகாண்� வ�கின்றனர்.
 

ஹி�மனிஸ்�க்
 

ஒ�வரின் ஆ�ைமக் �ைறபா�, மனநலக்�ைறபா�கள், பிரச்ைனகைள
ேநாயாளிேய ேப�வார். அதைன கவனித்� உள்வாங்கிக்ெகா�ம் உளவியல்
வல்�நர் ேதைவயான க�த்�கைளக் ��வார். அதன்ப� ேநாயாளி
நடந்தால் பாதிப்� �ைறய வாய்ப்�ள்ள ெதரபி இ�.

 

சிஸ்டமிக்
 

��ம்ப உற�களில் ஏற்ப�ம் சிக்கல்கள், ம�, ேபாைதப்ெபா�ட்க�க்�
அ�ைமயானவர்க�க்� உத�ம் ெதரபி இ�. இதன்�லம் தன்ைனப்ேபால
பாதிக்கப்பட்டவர்கைள ேநாயாளி பார்ப்பதால் தன� பிரச்ைன பற்றிய
�ற்ற�ணர்விலி�ந்� வி�பட்� தன் அ�பவங்கைள எளிதில்
பகிர்ந்�ெகாள்கிறார். இதனால் அவரின் மன இ�க்கம் தளர்வேதா�
ச�கத்ேதா� இைணந்� வாழ்வதற்கான நம்பிக்ைகைய�ம் ெப�கிறார்.
 

ெதரபிகேளா� �ைளயில் �ரக்�ம் ேவதிப்ெபா�ட்கைளக் �ைறக்�ம்
ம�ந்�கைள�ம் உளவியல் வல்�நர்கள் வழங்�கின்றனர். இதனால்



ேநாயாளிகளின் மன அ�த்தம் �ைறந்� மனநிைல ேவகமாக மா�வ�
நிற்பேதா� அவர்களின் உணர்ச்சிகைள�ம் எளிதாக கட்�ப்ப�த்த
��கிற�.

 

ைசேகாைடனமிக் ெதரபி
 

ஆஸ்திரியா நாட்ைடச் ேசர்ந்த உளவியல் ம�த்�வரான சிக்மண்ட் ஃப்ராய்�ன்
விழிப்�ற்ற மனம், விழிப்�ணர்வற்ற மனம் எ�ம் ேகாட்பாட்ைட அ�ப்பைடயாக
ெகாண்ட� இந்த ெதரபி.
 

ேநாயாளியின் விழிப்�ணர்வற்ற மனநிைலயில் அவரின் �ழந்ைதப் ப�வ,

பள்ளிப்ப�வ நிைன�கள் இ�க்�ம். ஆனால் இவற்றில் நடந்த   �றிப்பிட்ட
விஷயங்கள் தற்கால வாழ்க்ைகைய வாழவிடாமல்
த�த்�க்ெகாண்��க்�ம். அந்த சம்பவம் சார்ந்த ேகாபம், ஆற்றாைம,

விரக்தி, �யரம், வலி, ேவதைன மனதில் இ�ப்ப� ஒ�வரின்
நிகழ்காலத்ைத நாசமாக்�ம் திறன் ெபற்ற�. எனேவ உளவியல் வல்�நர்கள்
ெதரபியில் ேநாயாளிைய ேபச ைவத்� அவரின் மனதி�ள்ள வலிைய
�ல்லியமாகத் ெதரிந்�ெகாண்�, அந்நிைன�கள் அவரின் வாழ்க்ைகைய
எப்ப� பாதிக்கின்றன என்பைத ேபசி �ரிய ைவக்கின்றனர்.
ெதரபி வ�ப்ைப உளவியல் வல்�நர் ஒ�வர் நடத்�வர். ஒ�வைர மட்�ேம
அவர் சந்தித்� ேப�வார். அவ�க்காக ஒ�க்�ம் ேநரம் ஒ� மணிேநரம்
ஆ�ம்.  
 

ேநாயாளி தனக்� வ�ம் கன�கைளப் பற்றி ெசால்லேவண்�ம். இதன்
விைளவாக, அவர் மனதில் உள்ள எண்ணங்கைள உளவியலாளர் �றிப்�கள்
எ�த்�க்ெகாள்வார். கன�கள் உணர்ச்சிகளின் �றியீ� என்ப� ஃபிராய்�ன்
ேகாட்பா�களில் ஒன்�. ேநாயாளி நாற்காலியில் அமர்ந்� ேநராக அமர்ந்�
உளவியலாளரின் கண்கைளப் பார்த்� ேப�வ� �க்கியம். இல்ைலெயனில்
அவர் ெபாய் ெசால்கிறார் என்� ெபா�ள்.

 

ேநாயாளி தன் மனதில் உள்ளவற்ைற எந்த தைட�மில்லாமல் ேநர�யாக
ேப�வ� �க்கியம். அப்ேபா�தான் அவரின் பிரச்ைனைய உளவியலாளர்
அறிய ���ம். அவர் சில விஷயங்கைள தீவிரமாக ம�த்�ம் ேபசலாம்.
இதற்கான காரணங்கைள அவர்கேள ெசால்ல உளவியலாளர்கள்
ஊக்�விக்கின்றனர். அதிர்ச்சிகரமான, அபாயகரமான சம்பங்கைள
நிகழ்ச்சிகைள ரகசியங்கைள ேநாயாளி உளவியலாளரிடம் ெசால்லத் தயங்க
�டா�. உளவியலாளர், ��பவைர ஊக்�வித்தப� அைமதியாக இ�ப்ப�
�க்கியம்.
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சிக்மண்ட் ஃபிராய்�ன் உளவியல் �ைறகள்
 

ைசக்ேகாஅனாலிசிஸ்
 

இம்�ைறைய சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் மற்�ம் ஜீன் மார்ட்�ன் சார்ேகாட் ஆகிய
உளவியலாளர்க�ம் ேமம்ப�த்தினர். இந்த ெதரபி�ம் ேமற்ெசான்ன
ைசக்ேகா ைடனமிக் ெதரபி�ம் அ�ப்பைடயில் ஒன்�ேபாலத்தான்.

இரண்��ம் ேநாயாளியின் விழிப்�ணர்வற்ற, விழிப்� மனம் ஆகியவற்ேறா�
ேகள்விகள் ேகட்� ேபச ைவப்பேத ேநாக்கம். பயம், பதற்றம், உற�களில்
ஏற்ப�ம் த�மாற்றம், உற�கைள ஏற்ப�த்திக்ெகாள்ள ��யாத இயல்�
ெகாண்டவர்க�க்� ைசக்ேகா அனாலிசிஸ் ெதரபி வழங்கப்ப�கிற�. இ�
பல்லாண்�க�க்� நீ�ம்.
 

ஜங்கியன் ெதரபி
 

கார்ல் ஜங்க், ஒ� மனிதரின் ஆ�ைம என்ப� அவர� �ைளயில்
ெதா�ப்பட்ட நிைன�களில் இ�க்கிற� என �றினார். ெவளி�லகிற்�
ஒ�வர் ெவளிப்ப�த்�ம் பிம்பம் தனி. அதற்� பின்னால் உள்ள நமக்�
ெதரியாத அவர� சி�வய� நிைன�கள், உணர்�கைள அவர் நிழல் என்�
�றித்தார். ஆ�க்�ள் ெபண்�ம், ெபண்�க்�ள் ஆ�ம் உண்�
என்பைத ெசான்னார்.
 

இந்த ெதரபிைய ெசய்பவர்கள் ேநாயாளிகள் ெசால்�ம் கன�கைள ஆழமாக
கவனித்� உள்வாங்�கின்றனர். அதில் அவர்கள் ேநாயாளிகளின்
எண்ணங்கைளப் �ரிந்�ெகாள்ள �யல்கின்றனர்.
 

ெசல்ஃப் ைசக்காலஜி, ஆப்ெஜக்ட் ரிேலஷன்
 

இந்த ெதரபி ேநாயாளியின் �ழந்ைதப்ப�வம், சி�வராக இ�ந்தேபா�
நடந்த சம்பவங்கள் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய�. இவற்ைற
ெதரிந்�ெகாண்� நடப்� நிகழ்�களில் அவ�க்� ஏற்பட்ட பாதிப்�,
த�மாற்றங்கள், �ைறபா�கைள ஆராய்கின்றனர்.
 

�ரான்ஸா�னல் அனாலிசிஸ்
 



ஒ�வரின் ஆ�ைமயில் �ன்� ஈேகா நிைலகள் உள்ளன. அைவ ேபரன்ட்,
அடல்ட், ைசல்ட். இந்நிைலகைள கவனம் �வித்� ஆராய்வேத இந்த
ெதரபியின் ேநாக்கம். அடல்ட் என்ற நிைல நிகழ்காலம் பற்றிய�. இம்�ன்�
நிைலகளி�ம் இ�ந்� ஒ�வரின் நிைலைம, எண்ணங்கள் ஆகியவற்ைற
உளவியலாளர் அறிகிறார்.
 

காக்னிட்�வ் பிேஹபியரல் ெதரபி
 

ஒ�வரின் மனதில் ேதான்�ம் எண்ணங்கள் எப்ப�, அவரின் ஆ�ைமைய
பாதிக்கிற� என்பைத அறியேவ இந்த ெதரபி பயன்ப�கிற�. இத்ெதரபியில்
உளவியல் வல்�நர், ஒ�வர் உலைகப் பார்க்�ம் பார்ைவைய மாற்றி
அைமக்கிறார். இதனால் அவரின் எதிர்விைனக�ம், இயல்�ம், பழக்க
வழக்கங்க�ம் மா�கின்றன.

 

அ, ஆ என இ�வரின் �ணங்கைள�ம் ஒ� ெசயைல எப்ப�
�ரிந்�ெகாள்கிறார்கள் என்� பார்ப்ேபாம்.
 

அ நபர், நம்பிக்ைக�ள்ளவர். தன்�ைடய பிற ெசயல்களில் நம்பிக்ைக
உள்ளவர். ச�க உற�கைள வ�வாக ெகாண்டவர்.
 

ஆ நபர், நம்பிக்ைகயில்லாதவர். தயக்க�ம், �ச்ச�ம் ெகாண்டவர்.
தன்னம்பிக்ைக �ைறந்தவர். �ைறந்த ச�க உற� ெகாண்டவர்.
 

இவர்கள் இ�வ�க்�ம் ெபா�வான நபர், வி�ந்� ஒன்ைற நடத்�கிறார்.
அந்த தகவல் இவர்க�க்� ெதரிந்தா�ம் அவர் ேநர�யாக அைழப்பிதைழ
இவர்கள் இ�வ�க்�ம் வழங்கவில்ைல. இவர்கள் இ�வ�ம் என்னவாக
�ரிந்�ெகாள்வார்கள் என்� பார்ப்ேபாம்.
 

அ
 

தவ�தலாக அைழப்பிதழ் வி�பட்� ேபாயி�க்கலாம் என்� நிைனப்பார்கள்.

 

வி�ந்� என்ப� �றிப்பிட்ட நபர்கள் மட்�ம் கலந்�ெகாள்வதாக இ�க்க
வாய்ப்�ள்ள� என �ரிந்�ெகாள்வார்கள்.

 

விழா ��வைடந்தபிற�, �றிப்பிட்ட நண்பைர சந்திப்பார்கள். எப்ேபா�ம்
ேபால இயல்பாக ேப�வார்கள். விழா பற்றி சாதாரணமாக ேகட்�த்
ெதரிந்�ெகாள்வார்கள்.

 

 



 

ஆ
 

ேவண்�ெமன்ேற தனக்� அைழப்பிதைழ நண்பர் வழங்கவில்ைல என்�
�ரிந்�ெகாள்வார்கள். ச�க உற�கள் �ைற� என்பதால் தன்ைன நண்பர்
�றக்கணித்�ள்ளார் என்� �ரிந்�ெகாண்� ேகாபப்ப�வார்கள். தன்னால்
தன� நண்ப�க்� எந்த பய�ம் இல்ைல என்� இப்ப�
நடந்�ெகாண்�ள்ளதாக நிைனத்�க்ெகாள்வார்கள்.  

 

அைழப்பிதைழ அ�ப்ப மறந்த நண்பைர ��ந்தவைர சந்திக்க ம�ப்பார்கள்.

சந்திப்� நடந்தா�ம் அ� இ�வ�க்�ம் ேவதைனையத் த�வதாகேவ
இ�க்�ம்.
 

ேப�ம்ேபா� நண்பைர தீவிரமாக திட்�வார்கள். க�ந்�ெகாள்வார்கள். நட்ேப
இல்ைல என �றித்�க்ெகாள்ள�ம் வாய்ப்� உள்ள�.

 

ெதரபி
 

�ற்றி�ள்ள �ழல்கைள நிதானமாக ஆராய�ம், கவனமாக ��ெவ�க்க�ம்
ஆேலாசைன த�வார்கள்.

 

தகவல் ெதாடர்� திறன்கைள வளர்த்�க்ெகாள்ள உத�வார்கள்.

 

விழிப்�ணர்ேவா� சிக்கலான �ழல்கைள அ��வதற்கான
அறி�ைரகைள�ம் பயிற்சிகைள�ம் வழங்�வார்கள்.

 

நடத்ைத ெதரபி
 

ஒ�வரிடம் உள்ள எதிர்மைறயான நடத்ைதைய அகற்றிவிட்�
ஆக்கப்�ர்வமான நடத்ைதகைள மாற்ற உளவியலாளர் இந்த ெதரபிைய
அளிக்கிறார். �ழந்ைதக�க்� நல்ல பழக்கத்ைத எப்ப�
கற்�க்ெகா�ப்ப�.? நல்ல பழக்கத்ைத ெசய்தால், பரி� ெகா�ப்ப�.

தவறான விஷயங்கைள ெசய்தால் தண்டைன வ.ழங்�வ� என பழக்�ங்கள்.

இதன் �லம் எளிதாக �ழந்ைத நல்ல ெசயல்பா�கைள ேவகமாக
கற்�க்ெகாள்�ம். எளிதில் மறக்கா�.
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காக்னிட்�வ் ெதரபி
 

இந்த ெதரபி பாதிப்� ஏற்ப�த்�ம் ஆ�ைம பிரச்ைனகைள
சரிப்ப�த்�வதற்கான உ�வான�. 1960ஆம் ஆண்� ஆேரான் � ெபக்
என்ற அெமரிக்க உளவியலாளர் உ�வாக்கினார். இவர் இந்த ெதரபியின்
தந்ைத என்� ேபாற்றப்ப�கிறார்.
 

மனதில் எதிர்மைறயான க�த்�கைள நிைனக்�ம்ேபா� அைவ உடலி�ம்
எதிெராலிக்கிற�. இ� ஒ�வரின் ஆ�ைமைய ெசயல்பாட்ைட பாதிக்கிற�.

இைத சரி ெசய்ய இத்ெதரபி �லம் �யல்கின்றனர். ஒ�வர் தன்�ைடய
எதிர்மைற எண்ணங்கைள கண்�பி�க்க அவரின் டயரிைய �ரட்�ப்பார்த்தால்
ேபா�ம். இதைன உளவியல் வல்�நர்கள் அறிந்� அவற்ைற எப்ப�



மாற்றிக்ெகாள்ள ���ம் என்� பரிந்�ைரகைள வழங்�கின்றனர். பதற்றம்,
மன அ�த்தம் ஆகியவற்�க்கான சிகிச்ைச �ைற இ�.

 

சிபி� ெதரபி
 

ேமற்ெசான்ன இ� பிரச்ைனகைள�ம் அறி�றிகைள�ம் இைணத்� அதைன
தீர்க்�ம் ெதரபி. இதில் ஒ�வரின் சிந்தைன, நடத்ைத, எண்ணங்கள்
ஆகியைவ �க்கியத்�வம் ெப�கின்றன.

 

ஆக்ட் ெதரபி
 

ஒ�வர் நான் ேநர்மைறயாக எைத�ம் ெசய்யமாட்ேடன் என்�
ெசால்லிக்ெகாண்��ப்பார். இத்ெதரபி எனக்� ேநர்மைறயாக எ��ம்
ெசய்யவரா� என்ற எண்ணம் ேதான்�கிற� என்� எண்ண ைவக்�ம்.
இதன்ப� அவர்க�க்� ேநர்மைறயாக சிந்திக்க�ம், வாழ�ம்
ஆேலாசைனகைள உளவியலாளர்கள் வழங்�கின்றனர்.
 

ஆக்ட் மற்�ம் �பி� ெதரபி, ேநாயாளிக�க்� வழங்கப்ப�கிற�. இதன்
�லம் ேநாயாளிகள் தம்ைமத்தாேம காயப்ப�த்திக்ெகாள்வ�, தவறான
எண்ணங்களின் பாதிப்பால் ம�, ேபாைதப்ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்�ம்
எண்ணம் ைகவிடப்ப�கிற�.

 

ேநாயாளி தனக்� ஏற்ப�ம் எண்ணம் பற்றி அவர் ஒப்�க்ெகாள்வ�
சிகிச்ைசைய எளிதாக்�ம். இதன் பின்னர் அவர் கைடபி�க்கேவண்�ய
பழக்கங்கைள உளவியலாளர் அட்டவைணப்ப�த்தி த�வார். அதைன
அவர்கள் ��ைமயாக கைடப்பி�ப்ப� அவசியம். �யமாக தனக்� என்ன
ேதைவ, என்ன பாதிப்� ஏற்பட்��க்கிற� என்பைத அவர்கள் ��ைமயாக
உணர்வதற்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்ப�கின்றன.

 

இதில் ஒ�வர் ெசால்�வதற்� பதில் ெசால்வைதவிட �ரிந்�ெகாள்வ�
�க்கியம். எந்த �ழ்நிைலயி�ம் உணர்ச்சிகளால் எல்ைலமீறி
நடந்�ெகாள்ளக்�டா�. பிறர் ேப�வைத ��கவனத்�டன் உட்கிரகிக்க
�யல ேவண்�ம். எதிர்மைறயான உணர்ச்சிகைள சிலர்
ெவளிப்ப�த்தினா�ம் ேநர்மைறயான நடவ�க்ைககைள ெசயல்ப�த்த
�யலேவண்�ம்.
 

காக்னிட்�வ் �ேராசஸிங் ெதரபி
 



தான் ெசய்�ம் ெசயல்பா�கள் ேதாற்றா�ம் �ட அ�த்தவர்கைளேய
ேதால்விக்� காரணமாக ைககாட்�வார்கள். தி�ெரன ேதான்�ம்
கழிவிரக்கத்தால் க�ைமயான �ற்ற உணர்ச்சிக�க்� உள்ளா�வார்கள்.

அவர்க�க்� இந்த ெதரபி வழங்கப்ப�கிற�.

 

ேநாயாளிக்� ஏற்ப�ம் எதிர்மைற எண்ணங்கள், யா�ம் ஆதரவற்ற நிைல
ேபான்றவற்ைற தவிர்க்�ம் பயிற்சிகள் வழங்கப்ப�கின்றன. �றிப்பிட்ட
எதிர்மைற எண்ணங்கைள ேபச ைவத்� அவர்கைள பா�காப்பாக
விழிப்�ணர்� நிைலயில் ைவத்தி�க்க உளவியலாளர்கள் �யல்கின்றனர்.
நைட�ைற வாழ்க்ைகக்கான திறன்கைள பழக அறி��த்�வ�,

தகவல்ெதாடர்ைப ஊக்�விக்�ம் ெசயல்பா�கைள ஏற்ப�த்�வ� என
உளவியலாளர்கள் ெசயல்ப�கின்றனர்.
 

ேரஷனல் எேமாட்�வ் ெதரபி
 

�றிப்பிட்ட ஏதாவ� நிகழ்ச்சி நடந்தால் உடேன அதனால் �ண்டப்பட்� நான்
இதற்� த�தியில்ைல, ரிெஜக்டட் பீஸ் என ேபச ெதாடங்கிவி�வார்கள்.

இவர்களின் பதற்றம், �ச்சம், தயக்கம் சார்ந்த �ைறபா�கைள சரி ெசய்ய
இந்த ெதரபி பயன்ப�கிற�.

 

ஸ்�ெரஸ் இேனா�ேலஷன் ெதரபி
 

ஒ�வரின் மனதி�ள்ள பதற்றம், ேபரச்சம் என்பைத சில நிகழ்ச்சிகள்
�ண்�வி�ம்ேபா� காணலாம். இைவ ஒ�வரின் தனி வாழ்க்ைகக்�ம்,
அ�வலக வாழ்க்ைக�ம் பிரச்ைனயாக உ�வா�ம். அதற்கான தீர்�கைள
தரேவ ஸ்�ெரஸ் இேனா�ேலஷன் ெதரபி பயன்ப�கிற�. சிலந்திையப்
பார்த்� ஒ�வ�க்� ேபரச்சம் ஏற்ப�கிற� என்றால் ெதரபியில் அந்த
சிலந்திகள் அவைர எ��ம் ெசய்யா� என்பைத �ரிய ைவக்க �யல்வார்கள்.

இதன்வழியாக அவர் ேபரச்ச பாதிப்ைப கடந்� வர ���ம்.
 

��கவனம் ேதைவ
 

ஒ�வர் ெசால்�வைத ��ைமயாக கவனிப்ப� சாதாரண விஷயமல்ல.

இதன்�லம் ஒ�வரின் க�த்ைத அறிவேதா�, நாம் ெதளிவாக ��ெவ�க்க
���ம். இதற்� ேயாகா, டாய்ச்சி, தியானம் ஆகிய பயிற்சிகள்
உத�கின்றன. இம்�ைற ேநர்மைற உளவியல் என்� அைழக்கப்ப�கிற�.

ஒ�வ�க்� ச�க அளவி�ம் தனிப்பட்ட அளவி�ம் நன்ைமகள் தரக்��ய
ெசயல்பா�கைள இதில் வலி��த்�கின்றனர்.
 



ெபர்மா மாடல்
 

இதைன உளவியலாளர் மார்ட்�ன் ெசலிக்மன் உ�வாக்கினார். ேநர்மைறயான
ெசயல்பா�கள், உணர்ச்சிகள், மதிப்� ெகா�க்கேவண்�யைவ,

ெசயல்பா�கள் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய� இந்த ெதரபி. இதன்�லம்
ஒ�வரின் நடப்� வாழ்க்ைகயி�ம், எதிர்கால வாழ்க்ைகயி�ம்
மகிழ்ச்சிகரமான விைள�கள் ஏற்ப�ம்.
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ஹி�மனிஸ்�க் ெதரபி
 

ஒ�வரின் வளர்ச்சிக்�ம் வீழ்ச்சிக்�ம் யார் காரணம் என்�
ேயாசித்தி�க்கிறீர்களா? அவர்களின் எண்ணங்க�ம்,
ெசயல்பா�க�ம்தான். இந்த உண்ைமைய அவர்கள் ஒப்�க்ெகாண்டால்
அவர்க�க்� �ரிந்�ணர்� கிைடக்�ம். இதன்வழியாகத்தான் தன�
�ைறபா�கைள அவர் �ரிந்�ெகாண்� மீள ���ம். அைதத்தான்
ஹி�மனிஸ்�க் ெதரபி ��கிற�.

 

ஒ�வர் தன� எண்ணங்கைள�ம் ெசயல்பா�கைள�ம் அதனால் ஏற்பட்ட
விைள�கைள�ம் உணரேவண்�ம். அதன்வழியாக அவர்களின் தவ�க�ம்
�ைற�ம். இதற்� உளவியலாளர் வழிகாட்� உத�வார்.
 

ேநாயாளி ேபச்� வழியாக தன்ைன உணர்வ� �க்கியம். தன�
லட்சியங்கைள�ம், ேநாக்கங்கைள�ம் ேநர்ைமயாக ெவளிப்ப�த்தி ேப�வ�
�க்கியம். இதன்�லம் ேநாயாளியின் தன்னம்பிக்ைக அதிகரிக்�ம்,
அவரின் வளர்ச்சி ேவகம் அதிகரிக்�ம்.
 

ைமயப்ப�த்திய ெதரபி
 

இதில் உளவியலாளர் ேநாயாளிைய �தந்திரமாக ேபச ைவக்கிறார். இதன்
காரணமாக அவர் தன� மனதி�ள்ள அைனத்� விஷயங்கைள�ம்



ெவளிப்ப�த்�கிறார். இவற்றில் உளவியலாளர் பங்� ேநாயாளி ெசால்வைத
��ைமயாக கவனித்� உள்வாங்�வ� மட்�ேம. இதனால் தான் ெசய்த�
சரி, தவ� என வாதி�வைத ெமல்ல ேநாயாளி ைகவி�ம் வாய்ப்�
ஏற்ப�கிற�. தன் ெசயல்சார்ந்� வளர்ச்சி, ேமம்பா� ஆகியவற்ைற இந்த
ெதரபி ஒ�வ�க்� வழங்�கிற�.

 

ெதரபி அளிப்பவர் ேநாயாளி மீதான கரிசனம், ேநர்மைறயான எண்ணத்�டன்
அவைர அ��கிறார். அவரின் கண்களின் வழியாக உலைகப் பார்ப்பதால்
உளவியலாள�க்�ம், ேநாயாளிக்�ம் நம்பிக்ைகயான உற� ஏற்ப�கிற�.

இதனால் சிகிச்ைச சிறப்பாக பயனளிக்�ம்  வாய்ப்� ெப�கிற�.

 

 

ரியாலிட்� ெதரபி
 

ேநாயாளிக்� உற�கைள பராமரிக்க பா�காக்க வளர்க்க ெதரியாத சிக்கல்
இ�க்�ம். இதனால் �ைற, �கார், வைச பாடாமல் எப்ப� உறைவ வளர்ப்ப�
என இந்த ெதரபி வழியாக உளவியலாளர் கற்�த் த�கிறார். தன்
வாழ்க்ைகைய நடத்�வதற்கான �தந்திரம், பணி சார்ந்த அங்கீகாரம்,
��ம்பம், உற�கள், நட்�, உண� உைட பா�காப்� ஆகியவற்ைற இந்த ெதரபி
உ�தி ெசய்கிற�.

 

எக்ஸிஸ்ெடன்ஷியல் ெதரபி
 

நாம் உலகிற்� தனியாக வ�கிேறாம். தனியாகேவ ெசல்ேவாம். இைடயில்
மனித உற�கைள ஏற்ப�த்திக்ெகாள்கிேறாம் என்ப� ேபான்ற தத்�வ
சாரத்ைத இந்த ெதரபி வழங்�கிற�. வாழ்க்ைக, அதன் மதிப்�, �ன்பம்
ஏற்ப�வ� ஏன்? உலகில் தனிைமயாக இ�ப்ப� நீங்கள் ஒ�வர் மட்�மா?
என்ப� ேபான்ற ேகள்விக�க்� எக்ஸிஸ்ெடன்ஷியல் ெதரபி பதில்
அளிக்கிற�.

 

ெஜஸ்டால்ட் ெதரபி
 

ம�, ேபாைதப்ெபா�ட்க�க்� அ�ைமயானவர்கள், பதற்றம், மன அ�த்தம்
ஆகிய பிரச்ைனகைள உள்ளவர்க�க்� இம்�ைறயில் சிகிச்ைச
வழங்கப்ப�கிற�. இதில் ேநாயாளி காலியாக உள்ள நாற்காலியில் தன்
வாழ்க்ைகயில் �க்கியமான நபைர நி�த்தி ேப�வ� �க்கியமான பயிற்சி.
சில அ�பவங்கைள ெசால்லி பிற� எதிேர உட்கார்ந்தி�ப்பவரின் பார்ைவயில்
வாழ்க்ைகையப் பார்த்� ேபச ேவண்�ம். இதன்�லம் ஒ�வரின் பார்ைவ



விரிவைடகிற�. அவரின் வாழ்க்ைக �ய விழிப்�ணர்� ெகாண்டதாக
மா�கிற�.

 

உணர்ச்சிகைள ைமயப்ப�த்திய ெதரபி
 

சி�வயதில் உங்கைள பாதித்த உணர்ச்சிகரமான சம்பவத்ைத இன்�ம்
உங்களால் நிைன��ர ���ம். அந்த சம்பவத்தின்ேபா� நீங்கள் எந்த
உணர்�நிைலயில் இ�ந்தீர்கேளா அேத உணர்�நிைல மீண்�ம் உ�வாகிற�.

இ� �ைளயில் அற்�தமான வர�ம் சாப�ம் �ட. இந்த சம்பவங்கள்
ேநர்மைறயாக அல்ல� எதிர்மைறயாக இ�க்கலாம். ஆனால் இைவ
நிகழ்கால வாழ்க்ைகைய பாதிக்�ம் வலிைம ெகாண்டைவ. எனேவ இவற்ைற
கட்�ப்ப�த்�வ� �க்கியம். இந்த ெதரபி ெசய்வ� இதைனக்
கட்�ப்ப�த்�வைதத்தான். ேநர்மைறயான எண்ணங்கள் �லம்
மகிழ்ச்சிகரமான அ�த்தமில்லாத தன்ைமைய மனத்தில் ஏற்ப�த்த
�யல்கிறார்கள்.

 

ேசாமாட்�க் ெதரபி
 

உடல்ரீதியாக�ம், மனரீதியாக�ம் தீர்க்க ��யாத �ைறபா�கைள
�ணமாக்க இந்த வைகயான ெதரபி பயன்ப�கிற�. ஒ�வரின் மனதி�ள்ள
மன அ�த்தம், பதற்றம் ஒ�வரின் உடல்ரீதியான ேநாய்க�க்� �க்கிய
காரணமாக இ�க்கிற�. பல்ேவ� ேநாய்கைள ஊக்�விக்கிற�. இதைன
சரிெசய்ய உடல் மசாஜ், ேயாகா, டாய்ச்சி ஆகியவற்ைற ேநாயாளிகள் கற்க
உளவியலாளர்கள் ஊக்�விக்கின்றனர்.
 

உணர்� �தந்திர �ட்பம்
 

உடலில் ஆற்றல் �ள்ளிகள் இ�ப்பைத அறிவீர்கள். �ைறயான அக்�பஞ்சர்
ம�த்�வரிடம் ெசன்� இத்ெதரபிைய ெசய்�ெகாள்ளலாம். �றிப்பிட்ட
ஆற்றல் �ள்ளிகைள ெதா�ம்ேபா� எதிர்மைறயான விஷயங்கைள
நிைனத்தால் அைவ ெமல்ல �ைறயத்ெதாடங்�ம். உட�க்�ம் �ைளக்�ம்
ெதாடர்� இ�ப்பதால் இச்ெசயல்பா� உடைல�ம் மனைத�ம் ெநகிழ்த்தி
ஓய்�ெகாள்ளச் ெசய்கிற�.

 

தீர்� த�ம் ெதரபி
 

ெதாழில்�ைறயில் சாதிக்க நிைனக்�ம் பல�ம் நிைறய கன�கள்,

லட்சியங்கைள ைவத்தி�ப்பார்கள். ஆனால் அதைன
நைட�ைறப்ப�த்�ம்ேபா� வ�ம் சிறிய சிக்கல்கள், தைடகளால் மனம்



ேசார்ந்� வி�வார்கள். அவர்கைள ேதற்றி அவர்களின் லட்சியத்ைத அைடய
ைவக்க இந்த ெதரபி உத�கிற�. இதில் சாத்தியமான கன�கள்,

திட்டத்ைத அைடவதற்கான திட்டம்., ெசயல்பா�, உைழப்� ஆகியவற்ைற
உளவியல் வல்�நர்கள் உ�வாக்�கின்றனர். இவற்ைற சரிெசய்�
ேகள்விக�க்� பதில் ெசால்�வ� ேநாயாளிையப் ெபா�த்த�.
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மனநிைலைய பாதிக்�ம் �ழல்கள்!
 

இஎம்�ஆர்
 

எந்த பணிகைள�ம் ெசய்வதற்� நாம் ேவ� �ழல்களால் தாக்கப்படாமல்
இ�க்கேவண்�ம். ெபா�வாக நாம் ஏதாவ� பணியில் இ�க்�ம்ேபா�
நம்ைம அைத ெசய்யவிடாமல் த�ப்ப�, நம� கண்க�ம் கா�க�ம். இந்த
ெதரபி ��க்க கண்க�க்கான�. ெதரபி வல்�நர் தன் �ட்� விரைலக்
காட்� �றிப்பிட நிகழ்ச்சிைய நிைனக்கச் ெசால்�வார். ெபா�வாக நமக்�
மகிழ்ச்சியான நிைன�கைள விட �யரமான ேவதைனயான நிகழ்�கள்தான்
நிைன�க்� வ�ம். அவற்றிலி�ந்� ஒ�வரின் மனைத தி�ப்பி அவர்களின்
எண்ணங்கைள ேநர்மைறயாக மாற்�வ�தான் இஎம்�ஆர் ெதரபி ேநாக்கம்.
 

ஆர்ட் ெதரபி
 

அைனவரா�ம் தன்�ைடய உணர்�கைள ேப�வதன் �லமாக
ெவளிப்ப�த்திவிட ��யா�. அதற்காகேவ ஒ�வரின் மனதி�ள்ள
எண்ணங்கைள அவர்கள� கைல ெவளிப்பாட்� வழியாக அறி�ம் ெதரபி.
ஓவியங்கைள நாம் ெவளிப்பைடயாக பிற�க்� பார்ைவயிட அ�மதிப்பதன்
�லம் �ய விழிப்�ணர்�ம், விமர்சனங்கைள ஏற்�ம் மனநிைல�ம்
ஏற்ப�கிற�. ஓவியம் மட்�மல்ல, இைச, எ�த்� ஆகியைவ�ம் ஒ�வ�க்�
உதவலாம். இைச ேகட்ப� மட்�மல்ல அதைன உ�வாக்�வ�ம்
�ைளயி�ள்ள ேடாபைமன் �ரப்பில் மா�தல்கைள ஏற்ப�த்�கின்றன.

 

அனிமல் அசிஸ்டட் ெதரபி
 



ஒ�வ�க்� மிக ேமாசமான வன்�ைற சார்ந்த அ�பவங்கள் ஏற்பட்டால்
அவரால் அதைன மறந்� நிகழ்கால வாழ்க்ைகைய வாழ்வ� க�னம்.
அவ�க்� பிறர் மீ�ம், தன் மீ�ம் நம்பிக்ைக �ைறந்� இ�ப்பதால் ச�கம்
சார்ந்த உற�கைள அவரால் ஏற்ப�த்திக்ெகாள்ள�ம் பராமரிக்க�ம் ��யா�.

இதற்� வளர்ப்� பிராணிகள் உத�கின்றன. நாய், �ைன, �திைர, டால்பின்
ேபான்ற விலங்�க�டன் பழ�பவர் ெமல்ல இளகிய தன்ைம ெகாண்டவராக,

இரக்கம், நம்பிக்ைக, மகிழ்ச்சி, நட்� ஆகியவற்ைற �ரிந்�ெகாள்�ம்
வாய்ப்� கிைடக்கிற�. தனிைமயில் உள்ளவர்க�க்�ம் �ைணயாக வளர்ப்�
பிராணிகள் உள்ளன. இதனால் அவர்களின் மனநலன் ேமம்ப�கிற�.

 

ஹிப்ேனாெதரபி
 

�ழந்ைத   பிறப்�, பல் சிகிச்ைச, அ�ைவ சிகிச்ைச ஆகியவற்�க்�ம்
வலிைய மறக்க ைவக்க ஹிப்ேனாெதரபி பயன்ப�த்தப்ப�கிற�.

ேநாயாளியின் �ைளயில் உள்ள ேதைவயில்லாத உணர்ச்சிகரமான
சம்பவங்கைள கீேழ தள்ள ஹிப்ேனாெதரபி பயன்ப�கிற�. இதன் �லம்
ேநாயாளியின் பழக்கவழக்கம், இயல்�கள் ேமம்ப�ம் வாய்ப்�ள்ள�.

 

சிஸ்ெடமிக் ெதரபி
 

அ�வலகம், ��ம்பம் என பல்ேவ� இடங்களி�ம் சிலரின்
பழக்கவழக்கங்கள் அைனவைர�ம் பாதிக்�ம் வாய்ப்� உள்ள�. இதற்காக
அவர்களின் உடல்ெமாழி, �ணங்கைள ேமம்ப�த்த சிஸ்ெடமிக் ெதரபி
உத�கின்றன. ஒ�வ�க்� ஏற்ப�ம் மன அ�த்தம், பதற்றத்ைத
சாதாரணமாக க��ம்ேபா� அ� அவரின் ��ம்பம், நட்�, அ�வலக நட்�
என பல விஷயங்கைள�ம் பாதிக்�ம் ஆபத்� இ�க்கிற�.

 

ஃேபமிலி சிஸ்ெடம்ஸ் ெதரபி
 

உளவியலாளர் �ர்ேர ேபாவன் உ�வாக்க ெதரபி �ைற இ�. ��மத்தி�ள்ள
தனிநபரின் மதிப்�, அவரின் ெபா�ப்�, அவ�க்�ள்ள உரிைம,

�ழந்ைதகைள அவர் நடத்�ம் விதம், அவர்க�க்�ம் அவர்களின்
ெபற்ேறா�க்�ம் உள்ள உற�, �ழந்ைதகளின் ெபற்ேறார் பிறரிடம்
ெகாண்�ள்ள உரிைம ஆகியவற்ைறக் ெகாண்� ெதரபி அளிக்கப்ப�கிற�.

இதன்�லம் ��ம்ப உற�கள் ேமம்ப�வேதா� அ�வலகரீதியான ஒ�வரின்
தனிப்பட்ட உற�ம் வள�ம் வாய்ப்� உள்ள�.

 

 

 



 

ஸ்ட்ேரட்டஜிக் ஃேபமிலி ெதரபி
 

��ம்பத்தில் உற�களிைடேய ஏற்ப�ம் பிரச்ைனகைள ெதரபியாளர்
ேநர�யாக அவர்கைள ேபச ைவத்� பிரச்ைனகைள ஆராய்ந்� அதைன
தீர்த்� ைவக்க அளிக்�ம் ெதரபி இ�. பழனிச்சாமி தன் ��ம்பத்ேதா�
அ�க்க� ேபசாமல் ெவளிேய ேபாய்வி�கிறான் என்ப� பிரச்ைன. இதைன
தீர்க்க ெதரபியாளர் சரியான திட்டம் வ�ப்பார். அதைன ெசயல்ப�த்த
��ம்பத்தினரின் ஒத்�ைழப்ைப நா�வார். அதைன ேநர்மைறயான
தன்ைம�டன் தீர்த்� அவர்களின் ��ம்ப ேவ�பா�கைள கைளவ�
இ�திப்ப�தி.
 

ைடயா�க் ெடவலப்ெமன்ட் ெதரபி
 

வன்�ைறயால், ��ம்பம் சார்ந்த சிக்கல்களால் பாதிக்கப்பட்ட
�ழந்ைதக�க்� நம்பிக்ைக�ம் வாழ்க்ைக சார்ந்த ேநர்மைறயான
உணர்�கைள எண்ணங்கைள ஊட்ட உளவியலாளர் இந்த ெதரபிைய
பயன்ப�த்�கிறார்.
 

கான்ெடக்ஸூவல் ெதரபி
 

��ம்பத்தில் கணவன், மைனவி, �ழந்ைதகள் ஆகிேயாரின் உற�,

எதிர்பார்ப்�, ேதைவகள் ஆகியைவ சிக்க�க்�ள்ளாவைத சரிெசய்ய இந்த
ெதரபி உத�கிற�. ஒ� ேநரத்தில் ஒ�வர் ேபச இன்ெனா�வர் ேகட்டால்தான்
அவர் என்ன ெசால்கிறார் என்ற ெதரி�ம். ஒ�வ�க்ெகா�வர் ெசால்ல
வி�ம்�வைத கா� ெகா�த்� ேகட்காமல் தான் ேப�வேத சரி என்�
ேபசினால் என்னா�ம்? தி�மண உற� விவாகரத்� வைர ெசல்�ம்.
��ம்பத்தி�ள்ள உற�களின் ேதைவ, அவர்களின் உரிைம ஆகியவற்ைற
ெதரபி அளிப்பவர் �ரிந்�ெகாண்� �சல்கைள தீர்க்க �யல்கிறார்.
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உளவியல் ம�ந்�கள்
 

ஒ�வ�க்� �ழல்களா�ம், தன்�ைடய �ழந்ைதப்ப�வ வலி நிரம்பிய
அ�பவங்களா�ம் உளவியல் பாதிப்� ஏற்படலாம். அதன் காரணமாக ஏற்ப�ம்
பாதிப்�கள் இயல்பாக, பழக்கவழக்கமாக மாறிவி�வைத ெதரபிகளால்
மட்�ேம �ணப்ப�த்திவிட ��யா�. அதற்காகேவ ேவதியியல்ரீதியான
ம�ந்�கள் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன.

 

அெமரிக்காவில் 2017ஆம் ஆண்� எ�த்த ஆய்�ப்ப�, அங்� 1999 �தல்
2014 வைரயிலான காலகட்டத்தில் மன அ�த்த ம�ந்�களின் பயன்பாட்�
அள� 95 சதவீதம் ���ள்ள�.

 

இதற்� �க்கியக் காரணம், ெதாழில்�ைற மாற்றங்கள், ெபா�ப்�கள்
���ள்ள�ம், உற� சார்ந்த சிக்கல்க�ம் �க்கிய காரணமாக உள்ளன.

இவற்�க்� ெதரபிேயா� �ைளயி�ள்ள ெசரேடானின் ேபான்ற
மனநிைலைய மாற்�ம் �ரப்�கைளக் கட்�ப்ப�த்த ம�ந்�கள்
வழங்கப்ப�கின்றன. இவற்ைற ம�த்�வரின் பரிந்�ைரப்ப� �றிப்பிட்ட அள�
மட்�ேம பயன்ப�த்தேவண்�ம். இந்த ம�ந்�க�க்�ம் உடல் கட்�ப்பட
ம�த்தால், இ�திக்கட்டமாக �ைளயில் சிறிய அள� மின்சாரம்
ெச�த்தப்ப�ம்.
 

இப்ேபா� மனநல சிகிச்ைசக�க்�ப் பயன்ப�ம் ம�ந்� வைககைளப்
பார்ப்ேபாம்.
 

ஆன்� �ப்ரசன்ட்ஸ் ம�ந்�கள், ஒ�வ�க்� ஏற்ப�ம் மன அ�த்தம், பதற்றம்,
மகிழ்ச்சியில்லாத தன்ைம ஆகிய அறி�றிகள் ஏற்ப�ம்ேபா�
வழங்கப்ப�கின்றன. �ைரைசக்ளிக்ஸ், ெசரேடானின் ேநார்ைபன்பிரின்
ம�ந்�கள் ஆகியைவ வழங்கப்ப�கின்றன. இம்ம�ந்�கள் �ைளயி�ள்ள
ேவதிப்ெபா�ட்கைள கட்�ப்ப�த்�கின்றன. இதனால் ெசரேடானின்,

ேடாபைமன், ேநார்ைபன்பிரின் அள� �ைளயில் அதிகரிக்கிற�. இைவ
அ�க்க� மனநிைல மா�ம் பிரச்ைனையத் தீர்க்கிற�. இதன் பக்க
விைளவாக உட�றவில் ஆைச �ைறதல், எைட அதிகரிப்�, தைலவலி,
�மட்டல் ஆகியைவ ஏற்ப�கின்றன.

ஆன்�ைசக்ேகாட்�க்ஸ் ம�ந்�கள் ஸிேசாெபெரனியா, ஆ�ைம பிறழ்�
ஆகிய பாதிப்�கள் உள்ள ேநாயாளிக்� பரிந்�ைரக்கப்ப�கின்றன.

இம்ம�ந்�கள் �ைளயில் �ரக்�ம் ேடாபைமன் �ரப்ைபக்
கட்�ப்ப�த்�கின்றன. இதன் விைளவாக காதில் ேகட்�ம் �ரல்கள்,

கற்பைனக்காட்சிகள் �ைறகின்றன. எதிர்மைற எண்ணங்கள் �ைறயத்



ெதாடங்�கின்றன. இம்ம�ந்�களின் பக்கவிைளவாக உடல் ேசார்�
ேதான்�ம். இ�க்கமாக இ�ப்பார்கள். உடல் ெவப்பநிைல ��ம்.
 

ஆன்� ஆக்ைசட்� ம�ந்�கள், பதற்றக்�ைறபா�, ஓசி�, பி�எஸ்� ஆகிய
பாதிப்�க�க்� தீர்� த�கின்றன. ெபன்சாைபன்ைடன், பஸ்ைபேரான்,

ெசரேடானின் – ேநார்ைபன்பிரின் �ரப்ைபக் கட்�ப்ப�த்�ம் ம�ந்�கள்
பயன்ப�கின்றன. இைவ தைசயில் ஏற்ப�ம் இ�க்கத்ைதக் �ைறத்�
உடைல�ம் மனைத�ம் ெநகிழ்வாக்�கின்றன. இம்ம�ந்�களின்
பக்கவிைளவாக உடல்ேசார்�, கி�கி�ப்�, கவனமின்ைம, ேபச்� �ள�வ�
ஆகிய பாதிப்�கள் ஏற்ப�கின்றன.

 

�ட் ஸ்ேடபிைலசர்ஸ் ம�ந்�கள், ஆ�ைம பிறழ்�, மனநிைல மாற்றம்,
பதற்றக் �ைறபா� பிரச்ைனக�க்� தீர்� த�கின்றன. லித்தியம்,
கார்பாேமைசன், அெசனாைபன் ஆகிய ம�ந்�கள் இக்�ைறபா�க�க்�
பயன்ப�கின்றன. இைவ, ேடாபைமன் �ரப்ைபக் கட்�ப்ப�த்�கின்றன.

மனைத அைமதியாக்�ம் ேவதிப்ெபா�ட்கைள உ�வாக்�கின்றனர்.
இம்ம�ந்�களின் விைளவாக ஓய்� எ�க்காமல் அைலவார்கள். உட�றவில்
ஆர்வம் �ைற�ம். உணர்�கைள ெவளிப்ப�த்�வ� அதிகரிக்�ம். வாய்
அ�க்க� உலர்ந்�ேபா�ம். எைட அதிகரிக்�ம்.
 

ஸ்��லன்ட் ம�ந்�கள், நார்ேகாெலப்ஸ்பி, ஏ�ெஹச்� ஆகிய
�ைறபா�க�க்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. ஆெமட்டைமன், காஃபீன்,

நிேகாட்�ன் ஆகிய ேவதிப்ெபா�ட்கள் சிகிச்ைசக்�ப் பயன்ப�கின்றன.

ேடாபைமன், ேநார்ைபன்பிரின் �ரப்ைபக் கட்�ப்ப�த்�கிற�. இதனால்
கவனம், ேயாசிக்�ம், ேப�ம் க�த்�களின் ேகார்ைவத்தன்ைம
அதிகரிக்கிற�. உடலில் விழிப்�ணர்�த் தன்ைம ��கிற�. இதன்
பக்கவிைளவாக பதற்றம், இதயத்��ப்� அதிகரிக்கிற�. எைட இழப்�,
�க்கமின்ைம ஏற்ப�கிற�.

 

�க்கமின்ைமையப் ேபாக்க �க்க ம�ந்�கள் பயன்ப�கின்றன.

ஆன்�ஹிஸ்டாைமன்ஸ், ெபன்சாைபன்ைடன் ஆகிய ம�ந்�கள் இதில்
அதிகம் பயன்ப�கின்றன. இம்ம�ந்�களின் பக்கவிைளவாக ஞாபகமறதி,
உடல்ேசார்�, கி�கி�ப்� ஏற்ப�கிற�.

 

�ெமன்ஷியா�க்� ம�ந்�கள் கிைடயா�. இதன் பாதிப்ைப மட்�ப்ப�த்த
ேகாலிெனஸ்ட்ேரஸ் ம�ந்� பயன்ப�கிற�. இதன் பக்கவிைளவாக எைட
இழப்�, வயிற்�ப்ேபாக்�, �மட்டல், வாந்தி ஆகிய பாதிப்�கள்
ஏற்ப�கின்றன.



 

  

 

 

  

 

 

 

                                                                                 நன்றி!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ல் எ�த உதவியைவ
 

ஹவ் இட் ெவார்க்ஸ் - ைசக்காலஜி �ல்
 

ைசக்காலஜி �ேட வைலத்தளம்
 

விக்கிப்பீ�யா வைலத்தளம்.
 

உதவிய ெமன்ெபா�ட்கள்
 

லிப்ேர ஆபீஸ்
 

ைமக்ேராசாஃப்ட் ஆபீஸ்
 



என்ெஹச்எம் ைரட்டர்
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேம�ம் பல்ேவ� �ல்கைள வாசிக்க
 

www, freetamilebooks.com
 

பிரதிலிபியில் Anbarasu shanmugam என்�
உள்ளிட்� ேத�ங்கள்.
 

Www.Pratilipi.com
 

 

வைலத்தள பதி�கைள வாசிக்க
 

www. komalimedai.blogspot.com
               

http://www.pratilipi.com/
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